
Poder Judiciário

TRIBUNAL PLENO
Sessões: 2ª e 4ª - Quintas-feiras do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 8:30
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CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva
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Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1091334 Nr: 6723-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: OUVIDORIA GERAL DA JUSTIÇA - TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, ALISSON SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAOLA REGINA POUSO GRACIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695, JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JÚNIOR - 

OAB:6.398/MT

 Procedo a intimação dos patronos da Sindicada para, no prazo de 48 

(quarenta oito) hroas, se manifestar quanto ao mandado de intimação 

negativo da testemunha Rodrigo Pouso Miranda, por eles arrolado.

Decisão

CIA Nº. 0721824-32.2016.8.11.0001

DEFERIMENTO DE LICENÇAS MÉDICAS

Licenças médicas homologadas pela Coordenadoria de Perícia Médica do 

Estado de Mato Grosso:

LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE

Adelmício Benedito dos Santos, Oficial de Justiça, mat. 230 – 30 dias – 

17/08/2018 a 15/09/2018.

Agda Ribeiro de Castilho, Técnico Judiciário, mat. 238 – 15 dias – 

20/08/2018 a 03/09/2018.

Cícero Clementino de Noronha, Oficial de Justiça, mat. 1487 – 18 dias – 

15/08/2018 a 01/09/2018.

Eliel Cecílio da Silva, Oficial de Justiça, mat. 6658 – 15 dias – 16/08/2018 a 

30/08/2018.

João Carlos Lopes da Silva, Oficial de Justiça, mat. 8267 – 45 dias – 

05/09/2018 a 19/10/2018.

João Márcio de Miranda Pinheiro, Oficial de Justiça, mat. 6813 -  30 dias – 

15/08/2018 a 13/09/2018

Júlia Macedo Nogueira Nobre, Oficial de Justiça, mat. 22479 - 10 dias – 

05/07/2018 a 14/07/2018.

Laura Vicuña Ojeda, Técnico Judiciário, mat. 388 – 30 dias – 08/08/2018 a 

06/09/2018.

Marina Roberta da Silva, Auxiliar Judiciário, mat. 9368 – 30 dias – 

27/08/2018 a 25/09/2018.

Marly Savassa, Auxiliar Judiciário, mat. 7538 – 15 dias – 26/07/2018 a 

09/08/2018.

Marta Maria Rezende, Analista Judiciário, mat. 20759 – 60 dias – 

12/09/2018 a 10/11/2018.

Orivaldo Carvalhaes de Oliveira, Oficial de Justiça, mat. 482 – 30 dias – 

22/08/2018 a 31/08/2018.

Sirley Pereira Gonçalves Montanha, Oficial de Justiça, mat. 8799 – 36 dias 

– 17/08/2018 a 21/09/2018.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE, EM PRORROGAÇÃO:

Adelmício Benedito dos Santos, Oficial de Justiça, mat. 230 – 60 dias – 

16/09/2018 a 14/11/2018.

Adolfho Galdinho Pereira de Souza, Oficial de Justiça, mat. 6840 – 90 dias 

– 01/09/2018 a 29/11/2018.

Amanda Fernandes de Souza, Analista Judiciário, mat. 8933 – 90 dias – 

30/08/2018 a 27/11/2018.

Cícero Clementino de Noronha, Oficial de Justiça, mat. 1487 – 15 dias – 

02/09/2018 a 16/09/2018.

Dikson Tsuyoshi Minami, Oficial de Justiça, mat. 5078 – 60 dias – 

27/08/2018 a 25/10/2018.

João Márcio de Miranda Pinheiro, Oficial de Justiça, mat. 6813 -  15 dias – 

14/09/2018 a 28/09/2018.

Joel Evangelista Nunes Ribeiro, Oficial de Justiça, mat. 2546 – 30 dias – 

31/08/2018 a 29/09/2018.

Maria Auxiliadora Amorim de Souza, Técnico Judiciário, mat. 3133 – 60 

dias – 27/08/2018 a 25/10/2018.

Lucimar Castilho Antunes Ivoglo, Analista Judiciário, mat. 5454 – 60 dias – 

26/08/2018 a 24/10/2018.

Ricardo Sola Fernandes, Oficial de Justiça, mat. 6147 – 90 dias – 

25/07/2018 a 22/10/2018.

Sônia Cristina de Souza Almeida, Oficial de Justiça, mat. 8186 – 30 dias – 

27/08/2018 a 25/09/2018.

LICENÇA PARA ACOMPANHAR FAMILIAR ENFERMO:

Rita Maria de Lima, Oficial de Justiça, mat. 1330 – 15 dias – 02/09/2018 a 

16/09/2018.

Olga de Oliveira Leite, Técnico Judiciário, mat. 480 – 15 dias – 20/08/2018 

a 03/09/2018.

LICENÇA PARA ACOMPANHAR FAMILIAR ENFERMO, EM PRORROGAÇÃO:

Lysiana Fanaia de Vasconcelos Carvalho, Analista Judiciário, mat. 5823 – 

120 dias – 29/08/2018 a 26/12/2018.

LICENÇA MATERNIDADE:

Jaqueline Bagão Schoffen, Técnico Judiciário, mat. 37074 - 180 dias – 

23/07/2018 a 18/01/2019.

Monnyque Lilian Spínola Carvalho Borges, mat. 33246 – 180 dias – 

09/08/2018 a 04/02/2019.

 Cuiabá/MT, TIME \@ "d' de 'MMMM' de 'yyyy" 4 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

 EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

 Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 488/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0727990-12.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

Artigo 1º - LOTAR o (a) servidor (a) THALITA BALAN TABORDA, 

matrícula nº. 20174, Técnico Judiciário, na secretaria da 11ª Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 03/10/2018.

Artigo 2º - DESIGNAR o (a) servidor (a) THALITA BALAN TABORDA, 

matrícula nº. 20174, Técnico Judiciário, para exercer, a função de 

confiança de Gestor Judiciário Substituto, na secretaria da 11ª Vara 

Criminal da Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir da publicação 

desta.

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

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

Cuiabá, 03 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº.489/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0727990-12.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

REVOGAR o artigo 2º da Portaria n.º 473/2016-GRHFC, de 22/09/2016, 

que designou o(a) servidor(a) THAIS MATSUOKA DA SILVA, Analista 

Judiciário, matrícula n.º 23600, para exercer a função de confiança de 

Gestor Judiciário, no(a) Secretaria - 11ª Vara Criminal - Comarca da 

Capital - SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

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

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

Cuiabá, 03 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 493/2018-GRHFC

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, EDLEUZA 

ZORGETTI

MONTEIRO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 

no artigo 52 da Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985 (COJE) e 

Provimento nº 005/2008/CM; Considerando o que consta do expediente 
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CIA nº. 0727990-12.2018.8.11.0001; Considerando o Provimento nº. 

1/2017-CM, Art. 2º, III, §1º e Art. 6º; Considerando que o Protocolo Geral 

do Fórum de Cuiabá, tem o horário limitado ao horário de expediente das 

12 às 19 horas;

RESOLVE:

Art. 1º LOTAR e designar o (a) Servidor (a) ANTONIO FERNANDO 

PIMENTEL DE MAGALHÃES , Técnico Judiciário, matrícula nº. 24449, para, 

a partir das 8:00 horas, receber na Secretaria da 11ª Vara Criminal 

(Núcleo de Custódia) os autos de prisão em flagrante, autuar e 

submete-los ao Sistema de "Distribuição Rápida", devendo constar os 

antecedentes, o prontuário civil já submetido à avaliação do papiloscopista 

e certidão de realização do exame de corpo de delito, caso o laudo não 

esteja concluído, com efeitos a partir de 08 de outubro de 2018.

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

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

Cuiabá, 03 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 495/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0728534-97.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) LUANA MAGALI SAWITZKI, matrícula nº. 36394, 

portador(a) do RG nº. 24291951 SSP/MT e CPF nº. 036.207.951-00, para 

exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II, no Gabinete do 

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher da Comarca de Cuiabá - Dr. Jamilson Haddad Campos, a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 3 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 496/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0728489-93.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) FERNANDA ESCAMES GARCIA , portador(a) do 

RG nº. 2422014-0 SSP/MT e CPF nº. 048.135.361-58, para exercer em 

comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II, no Gabinete da Juíza da 2ª 

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - Drª. Rita 

Soraya Tolentino de Barros, a partir da assinatura do Termo de Posse e 

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

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

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

Cuiabá, 3 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 497/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0728485-56.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) SUZANA NUNES PARAGUASSU , 

matrícula nº. 29898, nomeado (a) pela Portaria n.º 371/2016/GRHFC, de 

12/07/2016, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete 

II, no Gabinete do Juiz - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário - 

Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) SUZANA NUNES PARAGUASSU , 

matrícula nº. 29898, portador(a) do RG nº. 11347414 SSP/MT e CPF nº. 

695.464.361-00, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete I, no Gabinete da Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito 

Bancário - Comarca da Capital - Drª. Rita Soraya Tolentino de Barros, com 

efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá 

ser editado e assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 3 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 498/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0728677-86.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) BENEDITO MAURÍCIO MATTOS FONTES, matrícula 

nº. 2854, Técnico Judiciário, na secretaria da 5ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá, com efeitos a partir de 04/10/2018.

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

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

Cuiabá, 3 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 491/2018-GRHFC - ART. 1.º Estabelecer a ESCALA de 

Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do Polo Cuiabá, bem 

como do plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Novembro de 

2018, das áreas cível e criminal, da seguinte forma:

* A Portaria nº 491/2018-GRHFC completa encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756875 Nr: 9015-67.2012.811.0041

 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: SAMUEL DA SILVA NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO D AMICO MADI - 

OAB:14322, WANER SANDRO CÉSAR FRANÇA - OAB:OAB/MT 8.265-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANÃL - OAB:167.974, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:68723/SP, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, Mauri 

Marcelo Bevervanço Júnior - OAB:MT/24.197/A, PRISCILA KEI SATO 

- OAB:159830/SP, Wambier, Yamasaki, Bevervanço & Lobo 

Advogados - OAB:2.049, WAMBIER,YAMASAKI, BEVERVANÇO & - 

OAB:

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$ 

368,47 (trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete 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$ 161,76(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1012893 Nr: 28781-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRA FERREIRA DA ROSA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMAS JEFFERSON PEREIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:18052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-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$ 

795,03 (setecentos e noventa e cinco reais e três centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 381,60(trezentos e 

oitenta e um reais e sessenta 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.: 976832 Nr: 12590-78.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMLV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

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

OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

forma separada, sendo R$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.: 782543 Nr: 36190-36.2012.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMABDS, TTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MIGUEL DE ARRUDA 

PELISSARI - OAB:15112/MT

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

devidamente INTIMADA à parte executada, 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.: 1069196 Nr: 55058-57.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON ROMERO BELMONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISRAI AZEVEDO BELMONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMARA THALIERY DOS 

SANTOS - OAB:18.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GODA - OAB:7188

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1171391 Nr: 40739-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO MARTINS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821738 Nr: 27925-11.2013.811.0041

 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: MARIA ISABEL DA SILVA, ODINES DE ARRUDA E 

SILVA, NOEMIR DE ARRUDA E SILVA, MARIA CECÍLIA DA SILVA, JULIA 

TEREZA DOS SANTOS FERREIRA E SILVA, ROSA MARIA DA SILVA 

CAMPOS, MARIA ISABEL DA SILVA, GENILZO DE SOUZA PORTO, 

DAVENIL PAES DE CAMPOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERTRUDES MARIA RODRIGUES 

DE ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

4.151,46 (quatro mil e cento e cinquenta e um reais e quarenta e seis 
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centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$2.075,73(dois mil e setenta e 

cinco reais e setenta e três centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 2.075,73(dois mil e setenta e cinco reais e setenta 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.: 1095470 Nr: 8607-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PHILIPE DE ARRUDA SILVA PINHO, ROGERIO 

AUGUSTO OLIVEIRA MARQUES, MARCIO SOUZA FARIA, AVELINO 

SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA I, 

GIRLAYNNE CARLA DE ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEA TORQUATO DE ALMEIDA - 

OAB:12753, LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 12.753, 

RUTE SOUZA OLIVEIRA - OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA 

SILVA - OAB:18.060/MT, RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - 

OAB:18060

 RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVANos 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.: 1086852 Nr: 4652-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSER PEREIRA LEITE

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114089/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA DE MOTTA - OAB:113815RJ, MARCIO 

HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE 

BANDEIRA SOUSA - OAB:155834

 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.: 1116353 Nr: 17199-70.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATEA SUZANETE DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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.: 407343 Nr: 39186-12.2009.811.0041

 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: GUARACI PRATES GARCIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do 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$ 

2.957,50 (dois mil e novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.449,25 (um mil e quatrocentos 

e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$1.478,75(um mil e quatrocentos e setenta e oito reais e 

setenta e cinco 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.: 924978 Nr: 46462-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA REGINA DO AMARAL JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAJAIR GONÇALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - 
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OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR JERONIMO ALMEIDA 

SILVA - OAB:15188/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$ 

275,59 (duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), a 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,88(sessenta e 

oito reais e oitenta 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.: 816730 Nr: 23161-79.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISSER JEAN RODRIGUES DA SILVA, JJNRDS, 

JCNRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR AUGUSTO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OAB/MT 16438, MARILENA VIEIRA DA SILVA - OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021001 Nr: 32421-15.2015.811.0041

 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: NEILACIR NOBRE

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

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380

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

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

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

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11(sessenta e 

oito reais e onze 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.: 1172065 Nr: 41031-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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

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.: 1149917 Nr: 31679-53.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON HENRIQUE DA SILVA CORREA

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956811 Nr: 3480-55.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINA ALVES DE 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-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 
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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.: 905329 Nr: 33773-42.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DE LIMA TORRES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos 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.: 364649 Nr: 2533-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEISE DE FÁTIMA FERREIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994077 Nr: 20531-79.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENICE BORGES LEITE, JOAO GONÇALO MARTINS 

LEITE, LAERCIO BORGES LEITE, THIAGO BORGES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

689,36 (seiscentos e oitenta e nove reais e trinta 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$ 275,93(duzentos e 

setenta e cinco reais e noventa e três centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1094277 Nr: 8110-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO DOS SANTOS

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 999585 Nr: 23274-62.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDA, MARIA LUCIA PEDROSO

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

GERAIS

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 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.: 999579 Nr: 23268-55.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ CORREA DE MORAES

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

GERAIS

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos 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.: 908673 Nr: 35960-23.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KÁSSIA RABELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:18.002-A OAB/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.: 838188 Nr: 42901-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEYBSON BARROS DE ALMEIDA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A, OZANA BAPTISTA GUMAO - 

OAB:4062

 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.: 995594 Nr: 21245-39.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDERSON FERNANDO DO NASCIMENTO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos 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.: 915470 Nr: 40520-08.2014.811.0041

 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: WELITON GOMES DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-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 
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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.: 931232 Nr: 49957-73.2014.811.0041

 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: DOUGLAS WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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.: 946662 Nr: 58428-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SATIRO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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.: 1060487 Nr: 51249-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabril David Martins Santana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL DAVID MARTINS 

SANTANA - OAB:20.788/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-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.: 898337 Nr: 28592-60.2014.811.0041

 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: KESSIA DE ABREU CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 947194 Nr: 58695-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONYELISON RODRIGO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELY GONÇALVES DE ARAUJO 

- OAB:12.323/MT

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

OAB:13842-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$ 

646,46 (seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta 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$ 

233,03(duzentos e trinta e três reais 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
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 863567 Nr: 4476-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDWALDO RODRIGO DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9552/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$ 

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11(sessenta e 

oito reais e onze 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.: 908673 Nr: 35960-23.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KÁSSIA RABELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:18.002-A OAB/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81302 Nr: 172-46.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RR FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A J ROCHA CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA TOCANTINS 

NUNES - OAB:4242/MT, Lilia Alves Ferreira - OAB:0515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS - 

DEFENSOR PUBLICO. - OAB:D.PÚBLICO

 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$274,03(duzentos e setenta e quatro reais 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107090 Nr: 1723-56.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEIR RODRIGUES CARVALHO, MARCIA 

GREGORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$152,49(cento e cinquenta e dois reais e quarenta 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3012 Nr: 3229-33.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JACY NILSO ZANETTI - 

OAB:2968-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3515-MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/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$184,60(cento e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79442 Nr: 3583-92.1997.811.0041

 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: BANCO AMÉRICA DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓ PEIXES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, WALESKA GOMES E GOMES, LUIZ ANTONIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MUNHAO - 

OAB:3258/MT, KARINE GOMES RIBEIRO - OAB:7.263/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$339,88(trezentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), a que 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 12 de 547



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29797 Nr: 12738-80.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panta Veículos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERENCIA SPEDITA SANTOS - 

OAB:6186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-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$123,43(cento e vinte e três 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.: 82527 Nr: 707-62.2000.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROBERTO GOMES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/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$306,32(trezentos e seis reais e trinta e dois centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20982 Nr: 10287-19.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FLEISHMANN E ROYAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES BRANDÃO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY RIBEIRO - OAB:12010/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA (UNIRONDON) - OAB:5767, RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051

 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$267,20(duzentos e sessenta e sete reais e vinte 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.: 75240 Nr: 11199-50.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA M. R. SANCHES DA SILVA, 

JOILDO SOARES DE ANDRADE, ROSEMERI CONSTANTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT, RENATO OLIVO DE SOUZA - OAB:6.509/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$224,09(duzentos e vinte e quatro reais 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13031 Nr: 12473-49.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:38.706OAB/DF, RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF

 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$238,00(duzentos e trinta e oito reais), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

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

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

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55983 Nr: 1394-68.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINÂMICA FOMENTO MERCANTIL E 

COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN W. WAHLBRINK - OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA 

- OAB:11564-A/MT

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

devidamente INTIMADA à parte requerente NOVA FÓRMULA PRODUTOS 

DE LIMPEZA LTDA, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$290,46(duzentos e 

noventa reais e quarenta e seis 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.: 96717 Nr: 921-24.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 13 de 547



C.N.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEPH JAOUDATH HARAOUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - 

OAB:1541-E/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT

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

OAB:3.210/MT

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

devidamente INTIMADA à parte apelante/requerida, para que efetue, no 

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

de R$317,69(trezentos e dezessete 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53123 Nr: 4305-97.1995.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPS, ITDCG, JTDC

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

PROC.ESTADUAL - OAB:3492-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LUIZ DE FREITAS - 

OAB:0816/MS, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:6668/MT, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12815

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

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

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

R$287,09(duzentos e oitenta e sete reais 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929651 Nr: 49103-79.2014.811.0041

 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: TIAGO CASSIANO 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 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.: 963420 Nr: 6225-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NISLAINE DA SILVA DE SOUZA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GUILHERME BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

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

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

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

573,60 (quinhentos e setenta e três reais e sessenta 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$ 160,17(cento e 

sessenta reais e dezessete 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.: 792122 Nr: 46215-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BOSCO FONSECA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

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

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

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

708,90 (setecentos e oito reais e noventa 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$ 295,47(duzentos e noventa e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018745 Nr: 31271-96.2015.811.0041

 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: ADSA, MARCO ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE 

LUXO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Tadeu Medeiros e 

Silva - OAB:86673, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/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 
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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.: 858087 Nr: 73-75.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS RIBEIRO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT

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

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

OAB:OAB/MT 7627-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.: 317872 Nr: 20946-43.2007.811.0041

 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: MARIO ROBERTO DORNELES VASCONCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA DE BRITO E 

SILVA RAMOS - OAB:11.197/MT, RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:10.854-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARILINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:16.501-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:13.431-A/MT

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

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

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

1.217,06 (um mil e duzentos e dezessete reais e seis centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$579,03 (quinhentos e setenta e nove reais e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$608,53(seiscentos e 

oito reais e cinquenta e três centavos), para fins da guia de taxa e ao 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1001285 Nr: 23982-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THYAGO MUNOZ DE FREITAS

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

GERAIS

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1155320 Nr: 34048-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR JOSE DOS REIS

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-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.: 983322 Nr: 15538-90.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DA COSTA BRITO

 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: 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 
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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.: 970251 Nr: 9418-31.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DIAS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-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.: 980472 Nr: 14340-18.2015.811.0041

 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: JOIRDES MARCIO MONTEIRO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 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.: 1165111 Nr: 37978-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE GERTRUDES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 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.: 1161801 Nr: 36682-86.2016.811.0041

 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: MANOEL JOÃO ANUNCIAÇÃO

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

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

OAB:6.083

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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

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.: 1009362 Nr: 27316-57.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUBIA ALMEIDA PEREIRA

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

S/A - GRUPO ENERGISA, ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893390 Nr: 25482-53.2014.811.0041

 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: EDUARDO SANTOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A., FORT ATACADISTA 

- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

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

- OAB:9764-A/MT, THAIS STELLATO C. DOS SANTOS ANDRADE - 

OAB:14.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:16.501-B/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO 

COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 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.: 1065378 Nr: 53361-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 978126 Nr: 13094-84.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:OAB/MT 16.247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-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$ 

666,02 (seiscentos e sessenta e seis reais 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$ 252,59(duzentos e 

cinquenta e dois reais e cinquenta 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 960295 Nr: 4950-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISVALDO PEREIRA DOS SANTOS

 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: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.: 993121 Nr: 19931-58.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZETE AUXILIADORA SANTANA

 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: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 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
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 993728 Nr: 20328-20.2015.811.0041

 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: ANGELO JOAQUIM DE SOUZA

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

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

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-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.: 979251 Nr: 13698-45.2015.811.0041

 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: BRUNO CARVALHO DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997910 Nr: 22571-34.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIANE PEREIRA DE SOUZA

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

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

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/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.: 964319 Nr: 6691-02.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHRR, FLORENCIO RIBEIRO DE AZEVEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 922844 Nr: 45143-18.2014.811.0041

 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: JOÃO OZARES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996403 Nr: 21828-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO TORRES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 
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OAB:12.058/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 999702 Nr: 23323-06.2015.811.0041

 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: MARLENE MOIZES 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

 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.: 1007691 Nr: 26651-41.2015.811.0041

 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: GILMAR LOPES NASCIMENTO

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1023366-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (AUTOR(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO JOSE MELATTI (ADVOGADO(A))

Credores (RÉU)

Outros Interessados:

CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO AUGUSTO ANTUNES (ADVOGADO(A))

EUROMAQUINAS MINERACAO, LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (TERCEIRO INTERESSADO)

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

KEILA SOUZA DA CUNHA NAUJORKS (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GILBERTO RODRIGUES BAENA (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCISIO FOLETTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo o credor/interessado 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, por intermédio de 

seu/sua causídico(a) Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, para, no prazo 

de 05 dias, regularizar a representação processual, juntando aos autos 

procuração pública ou com firma reconhecida. Cuiabá, 4 de outubro de 

2018 Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1036259-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS (ADVOGADO(A))

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

CREDORES (RÉU)

Outros Interessados:

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES (ADVOGADO(A))

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES (ADVOGADO(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ZANCHETTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUAN WILIAN MATTJIE ZANCHETT (ADVOGADO(A))

REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO RODOBENS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DANIELE YUKIE FUKUI (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO FORTUNATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JANIO TEODORO VILELA (ADVOGADO(A))

SERGIO ABRAHAO ELIAS (ADVOGADO(A))

MASON EQUIPAMENTOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIELA MASCARENHAS FIUZA (ADVOGADO(A))

JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO (ADVOGADO(A))

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELETRO HIDRO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO THOMÉ DA CRUZ (ADVOGADO(A))

EDER MENDONCA DE ABREU (ADVOGADO(A))

SERGIO BARRETO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO BARRETO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

H P SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA. - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDREZA ANCHIETA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LOCAMILLE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LOCAR AUTOS EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN (ADVOGADO(A))

JUVENIL SUPRIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MILTON RICARDO FERRETTO (ADVOGADO(A))

NORTE NUTRI NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TREK TERRAPLANAGEM LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

JULIERME ROMERO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

HC PNEUS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

OMAR MOHAMAD SALEH (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

DIOGO SAIA TAPIAS (ADVOGADO(A))

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

EURIPEDES CAITANO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Visto. I - Trek Terraplanagem Ltda, informa que interpôs recurso de 

apelação em face da sentença proferida pela 7ª Vara Cível desta 

comarca, que tem por objeto, inclusive, “a determinação de remessa dos 

valores bloqueados para este juízo da recuperação judicial” (sic – id 

14947463). Assim, anteriormente a análise do pedido formulado pela 

recuperanda para expedição de alvará judicial, aguarde-se em Secretaria 

a decisão final do recurso interposto. II – A recuperanda requer a 

prorrogação do prazo de blindagem pelo prazo de 180 dias ou até que 

seja votado ou homologado o plano de recuperação judicial (id 15368222). 

Compulsando os autos entendo que comporta acolhimento o pedido 

formulado pelas recuperanda, para prorrogação do chamado prazo de 

blindagem. Isso porque, a decisão que deferiu o processamento da 

presente Recuperação Judicial foi publicada em 22/01/2018, tendo a 

recuperanda apresentado o respectivo Plano de Recuperação Judicial (id 

12452159), previsto no artigo 53, da Lei 11.101/05. No caso em análise, 

verifica-se que a recuperanda vem observando os prazos impostos pela 

lei, sem demonstrar, até o momento, nenhum interesse procrastinatório. 

Oportuno destacar que nesse prazo de 180 dias, que se constitui em uma 

espécie de moratória imposta pela lei, e no qual terá seu patrimônio 

protegido de iniciativas individuais de execução, que o devedor poderá 

trabalhar junto aos credores para criar um ambiente favorável à 

negociação coletiva. Todavia, entendo que uma vez escoado o prazo de 

blindagem sem que tenha finalizado os trabalhos assembleares, 

necessário em razão das objeções opostas ao plano, as ações e 

execuções individuais poderão ser retomadas, inviabilizando assim o 

ajuste coletivo que terá por fim deliberar sobre o plano muitas vezes 

elaborado com base na reestruturação de dívidas negociadas durante 

esse período, contrariando o princípio da preservação da empresa. Sobre 

o tema, assim leciona Waldo Fazzio Júnior: “...em face de ações eclodidas 

imediatamente após o decurso desse prazo, deve ser levado em conta 

que a preservação patrimonial da empresa em recuperação ao pode ser 

desfavorecida por retardamentos justificados. Na avaliação dessas 

situações atípicas, procedendo ao exame global da situação da empresa e 

das circunstâncias processuais, o juiz terá sempre em mente que os 

objetivos do processo de recuperação têm horizontes muito amplos, 

enunciados no art. 47 da LRE, vale dizer, a manutenção da fonte 

produtora, do emprego e dos interesses da coletividade de credores. 

Portanto, ao mesmo tempo em que deve coibir a procrastinação 

injustificada, a atuação judiciária não há de promover a leitura do art. 6º, § 

4º, exclusivamente sob a perspectiva da inexorabilidade daquele lapso 

legal, sob pena de colocar por terra as possibilidades de êxito da 

recuperação. A exegese ortodoxa da norma, nessa conjuntura, não 

favorece os objetivos da LRE.” (in Lei de Falência e Recuperação de 

Empresas, Atlas, 5ª ed, 2010, p. 157) A regra do art. 6º, § 4º, da Lei 

11.101/05 também tem sido flexibilizada pela jurisprudência, como se 

infere pelos arestos a seguir colacionados: “RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE 

SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS CONTRA O 

DEVEDOR. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1- Pedido de 

recuperação judicial formulado em 14/11/2013. Recurso especial 

interposto em 9/11/2015 e atribuído à Relatora em 1/9/2016. 2- 

Controvérsia que se cinge em definir se a suspensão das ações e 

execuções individuais movidas contra empresa em recuperação judicial 

pode extrapolar o limite legal previsto no § 4º do art. 6º da Lei 

11.101/2005, ficando seu termo final condicionado à realização da 

Assembleia Geral de Credores. 3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, 

rejeitam-se os embargos de declaração. 4- O mero decurso do prazo de 

180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, 

isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o 

devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos 

arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação 

da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na 

posse da recuperanda. Precedentes. 5- O processo de recuperação é 

sensivelmente complexo e burocrático. Mesmo que a recuperanda cumpra 

rigorosamente o cronograma demarcado pela legislação, é aceitável supor 

que a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores ocorra 

depois de escoado o prazo de 180 dias. 6 - Hipótese em que o Tribunal de 

origem assentou que a prorrogação é necessária e que a recorrida não 

está contribuindo, direta ou indiretamente, para a demora na realização da 

assembleia de credores, não se justificando, portanto, o risco de se 

frustrar a recuperação judicial pela não prorrogação do prazo. 7- A 

análise da insurgência do recorrente, no que se refere à existência ou não 

de especificidades que autorizam a dilação do prazo de suspensão das 

ações e execuções em trâmite contra a recorrida, exigiria o reexame de 

fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo enunciado n. 7 

da Súmula/STJ. 8- Recurso especial não provido.” (REsp 1610860/PB, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

19/12/2016) (destaquei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E 

EXECUÇÕES ATÉ A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE 

CREDORES - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

art. 47 da Lei nº 11.101/05, determina que “A recuperação judicial tem por 

objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira 

do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 

assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica.” O prazo do período de blindagem estabelecido no 

art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando 

demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda.”(TJMT - 
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AI 119656/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) 

Assim, Acolho o pedido formulado pela recuperanda para prorrogação do 

prazo de suspensão previsto no artigo 6º, §4º, da Lei 11.101/05, ficando 

impedida a retirada de bens essenciais às suas atividades até a 

deliberação do plano em Assembleia Geral de Credores. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022744-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE CASTILHO (IMPUGNANTE)

JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 4 de outubro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1204162 Nr: 6042-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIPPERT ADVOGADOS, AJ1 Administração Judicial

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BERTA LUNARDELLI - 

OAB:93098, FRANCISCO ROSITO - OAB:44307, 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

 no valor de R$ 7.974,41, em favor de LIPPERT ADVOGADOS e a 

desconsideração do pedido formulado pela recuperanda (fls. 

58/60).Parecer do Ministério Público (fls. 65/66).Após, vieram-me os autos 

conclusos.É o relatório. Decido.Como se infere dos autos, a questão versa 

sobre divergência no valor arrolado pela Administradora Judicial em sua 

relação de credores (art. 7º, § 2º).Segundo as alegações da devedora, 

não deve ser feita retificação alguma, em razão da ausência de certeza e 

liquidez do crédito impugnado, provenientes de honorários advocatícios 

arbitrados na ação de execução nº 001/1.15.0169303-5, em trâmite na 

comarca de Sarandi/RS, e que depende do deslinde dos embargos à 

execução a serem propostos pela devedora.Em sua manifestação, a 

administradora judicial informa que o crédito arrolado em favor de LIPPERT 

ADVOGADOS, “advém de decisão judicial proferida em execução de título 

extrajudicial, que prevê a satisfação de obrigação certa, líquida e exigível, 

o que torna inequívoca a inclusão do referido crédito na relação de 

credores da administradora judicial” (sic – fl. 60).Assim, tendo em vista 

que o crédito que se pretende habilitar não se tornou exequível, o valor 

então devido a parte impugnante já encontra-se devidamente arrolado, na 

importância de R$ 7.974,41, por ser este o valor da parcela exigível dos 

honorários arbitrados na execução. Pelo exposto, deixo de acolher o 

pedido formulado para que seja retificado o valor do crédito do impugnante 

LIPPERT ADVOGADOS, devendo ser mantido o valor arrolado na relação 

de credores pela administradora judicial.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.: 1299410 Nr: 8306-22.2018.811.0041

 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: PAULO CESAR DE BRITO, 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:6565/MT, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12.845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

 O Código de Processo Civil, art. 313, inciso IX, dispõe que, em sendo a 

advogada, a única patrona da causa, o processo deve ser suspenso pelo 

período de 30 dias a contar da data do parto, senão vejamos: Art. 313. 

Suspende-se o processo: (...) IX - pelo parto ou pela concessão de 

adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única 

patrona da causa; (...) § 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão 

será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão 

da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou 

documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial 

que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. 

Partindo dessa premissa, ainda que na época dos fatos, a informação do 

nascimento do filho da advogada, não tenha chegado a conhecimento 

deste juízo, tal fato, não justifica a supressão ao direito da patrona em ver 

concedido novo prazo processual, conforme requerido. Ante o exposto, 

defiro o pedido retro, e concedo o prazo de 60 dias úteis, para 

cumprimento da decisão de fl. 54. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1204169 Nr: 6047-88.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13.940/MT

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

 Visto.

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 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$ 18.156,57, no quadro geral de 

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

(fls. 06/51).

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

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

17.523,31 (fls. 65/67).

Parecer do Ministério Público (fls. 69/71).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 18.156,57, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0001356-51.2014.5.23.0106.

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

crédito do habilitante é de R$ 17.523,31, tendo em vista que o cálculo foi 

atualizado erroneamente pela parte autora.

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

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, no quadro de credores da falida, no 

valor de R$ 17.523,31, classificado como extraconcursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1123381 Nr: 20221-39.2016.811.0041

 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 BATISTA, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE 

ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOÃO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:301306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Exsurge dos autos que a presente ação teve seu protocolo no Sistema 

Apolo em Junho de 2016, estando o feito paralisado aguardando a 

providência da parte autora desde julho/2018, o que demonstra, a meu 

ver, o desinteresse pelo prosseguimento do feito, que não pode se 

perpetuar no tempo sem resultado algum, dada a sua inércia e desídia. 

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

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

mudou de endereço sem comunicar aos autos seu novo paradeiro ou 

forneceu endereço incompleto, o que ocasionou a sua não localização 

para ser intimada a dar prosseguimento ao feito. Com as advertências do 

art. 274, parágrafo único, do CPC, as intimações presumem-se válidas. 

Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA AO MANDATO. INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO NOTIFICADA NOS 

AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. PROVIDÊNCIA 

NÃO TOMADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante dispõe o art. 

274, parágrafo único, do CPC/2015, presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço da parte, se a mudança de endereço não foi 

devidamente comunicada nos autos. (...). 2. Agravo interno não 

conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 866039 SP 2016/0039563-3, Relator: 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/03/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018) Ante o exposto, 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no inciso III, 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

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

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1176622 Nr: 42688-12.2016.811.0041

 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 BRADESCO S/A, CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROFAM S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

DE PERFUMES E COSMESTICOS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER - OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

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

 Visto.

BANCO BRADESCO S/A apresentou IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO 

DE CREDORES, nos autos da Recuperação Judicial de ROFAM´S 

IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA 

EPP (Código 1111607), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005.

O administrador judicial informa que “a presente impugnação é idêntica 

(com mesmas partes, pedido e causa de pedir) àquela autuada sob Código 

1165672, que também tramita nessa unidade judiciária” (sic –fl. 50).

 É o relatório do necessário. Decido.

Segundo dispõe o artigo 337, § 4º, do Código de Processo Civil/2015, “Há 

coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão 

transitada em julgado”.

 Não há qualquer dúvida acerca da existência da coisa julgada envolvendo 

o presente incidente e a impugnação de crédito nº 

38236-56.2016.811.0041 (Código 1165672), que já foi inclusive 

sentenciada por este Juízo, eis que envolve as mesmas partes, possui a 

mesma causa de pedir e os pedidos formulados são os mesmos.

 Oportuno destacar que o exame da coisa julgada é matéria de ordem 

pública, que pode ser conhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

inclusive de ofício, nos moldes previstos no artigo 485, V, do Código de 

Processo Civil/2015.

Assim, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da coisa 

julgada, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, V, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

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

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1139103 Nr: 27048-66.2016.811.0041

 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: SCANIA BANCO S.A, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA

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

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

OAB:14688, KARINA RIBEIRO NOVAES - OAB:197.105/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Visto.

BANCO BRADESCO S/A apresentou IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO 

DE CREDORES, nos autos da Recuperação Judicial de ROFAM´S 

IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA 

EPP (Código 1111607), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005.

O administrador judicial informa que “a presente impugnação é idêntica 

(com mesmas partes, pedido e causa de pedir) àquela autuada sob Código 

1165672, que também tramita nessa unidade judiciária” (sic –fl. 50).

 É o relatório do necessário. Decido.

Segundo dispõe o artigo 337, § 4º, do Código de Processo Civil/2015, “Há 

coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão 

transitada em julgado”.

 Não há qualquer dúvida acerca da existência da coisa julgada envolvendo 

o presente incidente e a impugnação de crédito nº 

38236-56.2016.811.0041 (Código 1165672), que já foi inclusive 

sentenciada por este Juízo, eis que envolve as mesmas partes, possui a 

mesma causa de pedir e os pedidos formulados são os mesmos.

 Oportuno destacar que o exame da coisa julgada é matéria de ordem 

pública, que pode ser conhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

inclusive de ofício, nos moldes previstos no artigo 485, V, do Código de 

Processo Civil/2015.

Assim, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da coisa 

julgada, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, V, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

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

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1254243 Nr: 22475-48.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO 

JUNIOR - OAB:7021/MT

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

 Visto.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR ingressou com o pedido 
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inicial, objetivando habilitar seu crédito junto a junto a falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (CÓDIGO 800492), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 2.083,90, no quadro geral de 

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

(fls. 08/21 e 29/30).

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

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

2.000,00, tendo em vista que o valor das custas não devem ser 

computadas (fls. 36/41).

Parecer do Ministério Público (fls. 42/43).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

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

reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 2.000,00, resultante 

dos autos nº 13990-84.2002.811.0041.

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

crédito do habilitante é de R$ 2.000,00, tendo em vista que o cálculo não 

foi devidamente atualizado pela parte autora.

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

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR, no quadro de credores 

da falida, no valor de R$ 2.000,00, classificado como concursal 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1287523 Nr: 4118-83.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE ESTEVÃO DA CRUZ, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, VALDECIR CALÇA - OAB:5.247/MT

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

 Visto.

DANIELLE ESTEVÃO DA CRUZ ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a falência de SUPERMERCADO MODELO LTDA E 

OUTROS (CÓDIGO 800492), com sua consequente inclusão do valor de 

R$ 5.210,46, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 15/29).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 5.235,99 (fls. 37/39).

Parecer do Ministério Público (fls. 42/44).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 

de crédito no valor de R$ 5.210,46, resultante da reclamação trabalhista nº 

0000631-80.2014.5.23.0003.

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

cálculo atualizado, no valor de R$ 5.235,99, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

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

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

DANIELLE ESTEVÃO DA CRUZ, no quadro de credores da falida, no valor 

de R$ 5.235,99, classificado como extraconcursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1278154 Nr: 1277-18.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL RODRIGUES DE LIMA JUNIOR, CARLA 

HELENA GRINGS & CIA LTDA

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

INFORMAÇÃO LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, RONARA VIEIRA CARVALHO - 

OAB:20.982/PA

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

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

OAB:7187/MT

 Visto.

EMANUEL RODRIGUES DE LIMA JUNIOR ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de DSS 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CÓDIGO 999210), 

com sua consequente inclusão do valor de R$ 21.322,12, no quadro geral 

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

necessários (fls. 07/12 e 18/20).

A recuperanda e a Administrador Judicial manifestam favorável ao pleito 

do autor, ressaltando apenas que o valor do crédito perfaz a quantia de 

R$ 15.150,71 (fls. 22/25 e 35/37).

Parecer do Ministério Público (fls. 38/40).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 19.548,78, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0000596-27.2016.5.08.0017.

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

crédito do habilitante é de R$ 15.150,71, tendo em vista que o cálculo foi 

atualizado erroneamente pela parte autora.

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

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

EMANUEL RODRIGUES DE LIMA JUNIOR, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 15.150,71, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 711579 Nr: 4637-05.2011.811.0041

 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: MEDRAR - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA - EPP, SORAYA GIANNOTTE, Expert Contabilidade, Assessoria, 

Auditoria e Perícia Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

TELEMAT CELULAR - VIVO S/A, 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A, 

BANCO BRADESCO S/A, TELEFONICA BRASIL S.A

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

OAB:5658/MT, Marcos Jose Martins Fernandes - OAB:, SORAYA 

GIANNOTTE - OAB:DF/17.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, DIOGO SAIA TAPIAS - 

OAB:313.863/SP, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, MIRIAM 

GONÇALVES BARBOSA - OAB:11.795/MT, OMAR MOHAMAD SALEH - 

OAB:266486/SP

 (...) DECLARO cumpridas as obrigações (...) DECRETO O 

ENCERRAMENTO da Recuperação Judicial da empresa MEDRAR – 

COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, com fundamento no 

art. 63, da Lei 11.101/2005, e determino: I – A apuração de eventual saldo 

de custas e despesas processuais; II – A apresentação de relatório 
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circunstanciado do administrador judicial, no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias úteis, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo 

devedor, caso este ainda não tenha sido apresentado (art. 63, III, da Lei 

11.101/05)III – A publicação de novo quadro geral de credores, que 

deverá levar em consideração, eventuais alterações e inclusões de 

valores e credores ocorridos no curso do procedimento, sem que isso 

importe em nova abertura de prazo para impugnações; IV – Devolução dos 

livros contábeis e fiscais da empresa recuperanda; V – O pagamento de 

eventual saldo de honorários ao administrador judicial, mediante prestação 

de contas, no prazo de 30 (trinta) dias, e aprovação do relatório previsto 

no inciso III do caput deste artigo; VI – Encerrem-se eventuais contas 

judiciais referentes aos autos em questão, cujos montantes 

ocasionalmente existentes devem ser liberados em favor da recuperanda; 

VII – Levantem-se todos os protestos contra as empresas recuperandas, 

eventualmente existentes em cartórios de protestos de Cuiabá, cujas 

dívidas estiverem incluídas no plano de recuperação judicial; VIII – 

Levantem-se todas as anotações negativas existentes em órgãos de 

restrição ao crédito como SERASA e SPC, em virtude de débitos 

submetidos aos efeitos da Recuperação Judicial; IX – Autorizo a exclusão 

da expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” em todos os atos, contratos 

e documentos firmados pela empresa devedora sujeita ao procedimento 

de recuperação judicial, acrescida após o nome empresarial, em 

atendimento ao art. 69 da Lei 11.101/05; X – Intime-se. XI – Comunique o 

Ministério Público, Corregedoria Geral da Justiça, Fazendas Públicas e 

demais órgãos públicos, de tais atos para as providências cabíveis. 

Expeça-se o necessário. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1272601 Nr: 28486-93.2017.811.0041

 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: JOEL SOUSA AMBROZIO, 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:, MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

JOEL SOUSA AMBROZIO ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de ENSERCON 

ENGENHARIA LTDA (CÓDIGO 947963), com sua consequente inclusão do 

valor de R$ 3.000,00, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, 

os documentos que entendeu necessários (fls. 06/ e 14/51).

A recuperanda não se opõe a habilitação do valor pleiteado (fls. 63/64).

O Administrador Judicial não opina sobre o mérito (fls. 66/67).

Parecer do Ministério Público (fl. 69).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 3.000,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000522-64.2017.5.23.0002.

Cumpre ressaltar que o habilitante requer a habilitação tão somente do 

valor do crédito resultante do acordo entabulado entre as partes e 

devidamente homologado pela Justiça do Trabalho, não havendo, portanto, 

necessidade da juntada do resumo do cálculo atualizado.

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

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

JOEL SOUSA AMBROZIO, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 3.000,00, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 711579 Nr: 4637-05.2011.811.0041

 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: MEDRAR - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA - EPP, SORAYA GIANNOTTE, Expert Contabilidade, Assessoria, 

Auditoria e Perícia Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

TELEMAT CELULAR - VIVO S/A, 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A, 

BANCO BRADESCO S/A, TELEFONICA BRASIL S.A

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

OAB:5658/MT, Marcos Jose Martins Fernandes - OAB:, SORAYA 

GIANNOTTE - OAB:DF/17.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, DIOGO SAIA TAPIAS - 

OAB:313.863/SP, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, MIRIAM 

GONÇALVES BARBOSA - OAB:11.795/MT, OMAR MOHAMAD SALEH - 

OAB:266486/SP

 Impulsionando os autos, intimo a administradora judicial para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, encaminhe ao e-mail cba.1civeledital@tjmt.jus.br o 

quadro-geral de credores, de sorte a se viabilizar a expedição de edital, 

conforme item 3 da decisão de fls. 1.369/1.372 e art. 18, P. Ú., da lei 

11.101/05.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1106629 Nr: 13228-77.2016.811.0041

 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 DO BRASIL S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

E PARTICIPAÇÕES S/A, BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

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

SILVA - OAB:6565/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

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

o presente pedido e, em consequência, determino que o administrador 

judicial proceda à inclusão do crédito de BANCO DO BRASIL S/A, no 

quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 15.549.087,17, 

classificado como garantia real. 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.: 1106691 Nr: 13271-14.2016.811.0041

 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 BRADESCO S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565/MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Visto.

As partes informam às fls. 354/364, a composição quanto ao objeto da 

presente demanda, requerendo a extinção do feito com resolução do 

mérito.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que surtam seus 
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jurídicos efeitos, a transação celebrada às fls. 165-v/167, e JULGO O 

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

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

Sem custas e honorários advocatícios.

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

 Intime-se o Administrador Judicial para providências.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1002487 Nr: 24467-15.2015.811.0041

 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 SAFRA S/A, CLAYTON DA COSTA MOTTA

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

LTDA.

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

OAB:14870, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:69032

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

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

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

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Vistos.

Intimem-se a parte autora e a recuperanda para se manifestarem sobre o 

parecer do administrador judicial de fls. 42/43, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, oportunidade em que deverão esclarecer os termos da 

composição realizada, bem como se a mesma ainda é considerada válida, 

juntando aos autos os documentos pertinentes.

Em caso de descumprimento, voltem os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

Com as manifestações, intime-se o administrador judicial para emitir seu 

parecer em igual prazo.

Na sequência, 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.: 1146198 Nr: 30043-52.2016.811.0041

 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: CARLOS BARCELOS DE LIMA, RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE LABORATÓRIO SÃO 

THOMÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14.501/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228, SILVANA BERTANI 

- OAB:7828-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, LUCIANA MARTINHA HARDMAN DA SILVA - 

OAB:13270 - MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT, 

REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5713/MT, SAULO AUGUSTO 

CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - OAB:10.525/MT

 Vistos.

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

devendo apresentar cálculo do crédito atualizado até a data da 

decretação da falência da requerida (27.07.2011), nos termos do artigo 9°, 

II, da Lei n°. 11.101/2005, conforme requerido à fls. 43/44 e 48/49.

Em caso de descumprimento, voltem os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

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

em igual prazo, bem como dê-se ciência à falida, nas pessoas dos seus 

advogados constituídos no processo principal (art. 103, parágrafo único, 

da LRF).

Após, colha-se parecer do 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.: 1211228 Nr: 8801-03.2017.811.0041

 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: SONIA MARIA SANTOS DE SOUZA, ELIZETE 

BAGATELLI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES NOVA ERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT, RAFAELA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13562/MT

 Vistos.

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

seguintes do CPC, eis que presentes as condições para tanto.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 19, promovendo-se as 

intimações necessárias.

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.: 1212708 Nr: 9225-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUCARMO FIRMINO DA COSTA, 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, ERICA REGINA DE JESUS ALCOFORADO - 

OAB:19.130, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, SIDINEI DOS SANTOS 

NUNES - OAB:11252, THIAGO MOURA NASSER - OAB:18044

 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 parte autora para em 05 (cinco) dias apresentar cálculo das 

verbas trabalhistas constituídas antes da data do pedido de recuperação 

judicial (10.04.2015), que deverão ser atualizadas até então, bem como as 

verbas devidas após tal data, sem correção monetária, conforme 

requerido à fl. 45.

Em seguida, intime-se a recuperanda para se manifestar nos autos no 

mesmo prazo.

Na sequência, intime-se o administrador judicial para emitir parecer também 

em 05 (cinco) dias.

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.: 1269931 Nr: 27632-02.2017.811.0041

 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 VINICIUS CAPISTRANO DE IRINEU SILVA, 

ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

LTDA, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 
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GONÇALVES - OAB:5.932/MT, PEDRO MOACIR PINTO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 7.585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT, FERNANDO GARCIA BARBOSA - 

OAB:17.134-MT, MARDEN E. F. TORTORELLI - OAB:OAB/MT 4.313

 Vistos.

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

crédito atualizado até a data da decretação da falência da requerida 

(13.12.2001), nos termos do artigo 9°, II, da Lei n°. 11.101/2005, conforme 

requerido à fl. 76.

Com a manifestação, intime-se a administradora judicial para emitir parecer 

em igual prazo, bem como dê-se ciência à falida, nas pessoas dos seus 

advogados constituídos no processo principal (art. 103, parágrafo único, 

da LRF).

Após, colha-se parecer do Ministério Público.

Com o retorno dos autos, conclusos.

 No mais, retifique-se o polo passivo da presente demanda, devendo 

constar como requerido “Massa Falida de Conspavi Construções e 

Participação Ltda.”, excluindo-se, ainda, a pessoa de Elizete Bagatelli 

Gonçalves do polo passivo, por não se tratar de requerida, mas sim de 

administradora judicial nomeada nos autos principais da falência.

 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.: 1292152 Nr: 5614-50.2018.811.0041

 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: ANDREIA AUXILIADORA FARIA DOS SANTOS, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16.362/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12129-A

 Vistos.

Considerando a informação constante no AR de fl. 24 (“ausente”) e para 

evitar eventuais nulidades e prejuízos às partes, intime-se a requerente, 

pessoalmente, para em 05 (cinco) dias dar prosseguimento ao processo, 

notadamente quanto à decisão de fls. 16/16v, sob pena de extinção do 

feito, conforme preconiza o art. 485, III, do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

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.: 934545 Nr: 51746-10.2014.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S.A, BRADESCO LEASING S/A 

ARREND. MERCANTIL, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, BANCO 

BANKPAR S/A, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

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

CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE 

E EXPORTAÇÃO LTDA, EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

AGRONEGÓCIOS LTDA, PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Vistos.

Em consonância com o parecer do administrador judicial de fls. 169/170, 

intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias: a) juntar aos autos 

cópias autenticadas dos documentos que instruíram seu pedido (art. 9°, 

parágrafo único, da LRF) e b) apresentar os cálculos atualizados do seu 

crédito até a data do decreto falimentar (11.11.2016), nos termos do que 

prevê o art. 9º, II, da LRF.

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

em igual prazo, bem como dê-se ciência às falidas, nas pessoas dos seus 

advogados constituídos no processo principal (art. 103, parágrafo único, 

da LRF).

Na sequência, vista ao Ministério Público.

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.: 1286238 Nr: 3640-75.2018.811.0041

 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: DALTRO KESSLER, 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, LUCAS DANIEL VELASCO DA SILVA - 

OAB:52.533

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

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - OAB:11.295/GO

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls. 63 e 70v/71, formulados, respectivamente, pelo 

administrador judicial e pela recuperanda.

Desse modo, intime-se a parte autora para que, em 05 (cinco) dias: a) 

proceda à juntada dos comprovantes dos valores levantados na ação 

trabalhista n°. 0000881-02.2014.5.09.0069, bem como informe se houve 

recebimento de outros numerários, apresentando os respectivos 

documentos comprobatórios e b) apresente cálculo pormenorizado do 

crédito até a data do pedido de recuperação judicial (17.09.2013), nos 

termos do artigo 9°, II, da Lei n°. 11.101/2005.

Em caso de descumprimento das determinações supra, venham os autos 

conclusos.

 Com a manifestação, intime-se a recuperanda para se pronunciar nos 

autos em 05 (cinco) dias.

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

igual prazo.

Em seguida, vista ao Ministério Público.

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.: 1268618 Nr: 27202-50.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE ANUNCIAÇÃO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEICY KELLY SILVA TAQUES - 

OAB:14.351/OAB, 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 - 
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OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para se pronunciar nos autos em 05 (cinco) dias.

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

igual prazo.

Com as manifestações, vista ao Ministério Público.

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.: 1133337 Nr: 24323-07.2016.811.0041

 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: PLÍNIO RAMOS DA SILVA, Luiz Alexandre Cristaldo

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - OAB:8789, 

RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630/MT

 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.

Intime-se a recuperanda para se pronunciar nos autos em 05 (cinco) dias.

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

igual prazo.

Com as manifestações, vista ao Ministério Público.

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.: 957849 Nr: 3943-94.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR HIROSHI ITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA 

LTDA, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MATOGROSSENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BAUMANN DE LIMA - 

OAB:15.404 - PR, NILZA SACOMAN BAUMANN DE LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIS DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7167, Marcos Jose Martins Fernandes - OAB:

 Vistos.

Diante da ausência de resposta acerca do expediente de fls. 1.217/1.218, 

reitere-se o ofício encaminhado ao Departamento de Depósitos Judiciais 

do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para que proceda à 

vinculação dos valores determinada à fl. 1.216.

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

respeito do acordo noticiado às fls. 1.219/1.220, oportunidade em deverá 

informar se o crédito foi adimplido.

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

igual prazo.

Após, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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:

 Certifico que, tendo em vista o advogado subscritor da petição de fls. 

324/325 não ter sido intimado do despacho a seguir transcrito: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, envio-o novamente para republicacão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1232584 Nr: 15732-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE FRANCO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

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

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FRANCO - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1280549 Nr: 2019-43.2018.811.0041

 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: J S BRANDÃO FILHO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, 

JOÃO SOARES BRANDÃO FILHO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, 

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA, NATÁLIA BONORA VIDRIH FERREIRA

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

E PARTICIPAÇÕES S/A, RAS LOCAÇAO DE GUINDASTES LTDA - ME, 

BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA, RENNER HERRMANN S.A., BANCO J. SAFRA S.A, 

BANCO BRADESCO S/A, VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A

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

SILVA - OAB:6.565/MT, NATÁLIA BONORA VIDRIH FERREIRA - OAB:SP 

214.861, PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - OAB:5988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Assim, considerando que o Edital contendo a Relação de Credores do 

Administrador Judicial, foi publicado no Diário Oficial em 04 de Abril de 

2016 (doc. anexo); e tendo em vista que a presente impugnação foi 

protocolada somente em 02 de Fevereiro de 2018, ou seja, fora do prazo 

previsto no art. 8º, da Lei 11.101/05, que expirou em 18 de Abril de 2016, 

deve o incidente ser tido por intempestivo. Desse modo, não há como 

admitir a impugnação retardatária, não havendo previsão legal para o 

processamento do presente pedido tal como pretende o impugnante. Ante 

o exposto, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do inciso IV, do artigo 485, do código de Processo civilmesmo 

código. Custas pelo impugnante, se houver. Transitada em julgado, dê-se 

baixa, e arquivem-se os autos. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 878976 Nr: 16128-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

 PARTE AUTORA: MOHAMED HUSSEIN FARES, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

AGRONEGÓCIOS LTDA, GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA, ITAHUM 

COMÉRCIO TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA, MASSA FALIDA DE 

GRUPAL AGROINDUTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON F COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172/B, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

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

OAB:12009, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de 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, conforme 

requerido à fl. 40.

Decorrido o prazo, 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.: 357063 Nr: 32994-97.2008.811.0041

 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: Marcelo Alonso Lemes, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DE CURSOS DE CUIABÁ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT, Marcos Jose 

Martins Fernandes - OAB:, VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 4682-A, VLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR - 

OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Vistos.

De acordo com o disposto no § 5° do artigo 485, do CPC, a desistência da 

ação poderá ser apresentada até a sentença, razão pela qual indefiro o 

pedido de formulado pela parte autora à fl. 115, uma vez que esta 

habilitação de crédito já se encontra sentenciada, cujo trânsito em julgado 

se deu em 18.10.2017 (fl. 113).

Diante disso, intime-se o administrador judicial para proceder à retificação 

do quadro-geral de credores da recuperanda, nos termos do acórdão de 

fls. 107/113.

Cumpridas as determinações, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias.

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.: 338201 Nr: 9119-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAINT - GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA, JOÃO CARLOS 

BRITO REBELLO, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES

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

LTDA, MASSA FALIDA DE CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALBERTO AZEVEDO - 

OAB:18.369-RJ, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE MILLER FILHO - 

OAB:10.240 MT, MARDEN E. F. TORTORELLI - OAB:OAB/MT 4.313, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Vistos.

Intime-se a administradora judicial para em 05 (cinco) dias se manifestar 

nos autos, notadamente quanto aos documentos de fls. 358/370.

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.: 878980 Nr: 16132-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP, LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 210.137, SAMIR 

BENNETT BUAINAIN - OAB:13373, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Vistos.

Intime-se a para autora para, em 05 (cinco) dias, cumprir integralmente a 

decisão de fl. 105, pois deixou de acostar aos autos cópia da ação de 

reintegração de posse n° 005897-08.2013.811.0041 e os comprovantes 

de pagamento das parcelas, conforme requerido à fl. 123 pelo auxiliar do 

juízo.

Na mesma oportunidade, o requerente deverá esclarecer, 

pormenorizadamente, se resta saldo a pagar referente ao contrato de 

arrendamento mercantil firmado com a falida, já que o bem foi reintegrado 

ao habilitante, conforme informação de fls. 79/81.

 Acaso existam valores a pagar, deverá apresentar atualização 

pormenorizada do montante até a data da decretação da falência 

(11.11.2016), consoante disposto no artigo 9°, II, da Lei n° 11.101/2005.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para ulteriores deliberações.

 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.: 914894 Nr: 40077-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, José Adolpho de Lima Avelino 

Vieira, RUBIANE KELI MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.T.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.801-A/MT, RUBIANI KELI MASSONI - 

OAB:12.419/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

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

 Vistos.

Intime-se a parte autora para em 05 (cinco) dias se pronunciar quanto aos 

petitórios de fls. 42/47 e 53/54, conforme requerido à fl. 68.

Em caso descumprimento, voltem os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

Com a manifestação, intime-se a administradora judicial para emitir parecer 

em igual prazo.

Após, vista ao Ministério Público.

 Às providências.
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Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1059581 Nr: 50822-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA, ADRIANO CARRELO SILVA, 

ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Visto.

A recuperanda informa às fls. 118/139, a composição quanto ao objeto da 

presente demanda, requerendo a extinção do feito com resolução do 

mérito.

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

jurídicos efeitos, a transação celebrada às fls. 122/128, e JULGO O 

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

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

Sem custas e honorários advocatícios.

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

 Ciência ao Ministério Público e ao Administrador Judicial.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152753 Nr: 32975-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

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

OAB:MT 19.198, CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - OAB:15.596/MT

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 Visto.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES constante nos autos do processo de RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL DE LARC CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

(CÓDIGO 1104288), pugnando, em síntese, pela retificação de seu crédito, 

para que passe a constar o valor de R$ 1.591.640,42, na classe de 

créditos quirografários, e a exclusão dos créditos não sujeitos aos efeitos 

da recuperação judicial.

O administrador judicial informa que os créditos objeto do presente 

incidente foram novados nos moldes da proposta modificativa 

apresentada pela credora Caixa Econômica Federal (fls. 132/136).

Com efeito, verifico que a instituição financeira concordou com a proposta 

modificativa apresentada pela recuperanda, referente aos contratos que 

embasam o presente incidente, de modo que não mais se justifica a 

continuidade deste incidente, impondo-se o reconhecimento da perda do 

objeto.

Ante o exposto, declaro a superveniente perda do objeto e julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do 

Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes serão arcadas pela parte autora, e 

deixo, contudo, de arbitrar honorários advocatícios.

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

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1072167 Nr: 56283-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Visto.

 Intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para manifestação, no prazo de 05 

dias úteis.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 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: SANDRA KHAFIF DAYAN - 

OAB:131.646/SP

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

Impugnado, no tocante à decisão proferida no dia 26/09/2018, promovo 

sua republicação para tal fim: "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 da Parte Requerida

 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, 

MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

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

CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência do cadastramento dos 

atuais procuradores da recuperanda, no tocante à decisão proferida no 

dia 26/09/2018, promovo sua republicação para tal fim: "Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento formulado pela parte autora à fl. 55, 

devendo os originais ser substituídos por fotocópia, certificando-se o 

necessário.
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 75650 Nr: 1408-77.1987.811.0041

 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: SILVÉRIO E SILVÉRIO LTDA., MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Jose Martins 

Fernandes - OAB:, RENATO CESAR VIANNA GOMES - OAB:2713-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito, para Intimar o síndico da massa falida para, em 05 dias, 

manifestar-se quanto ao item 5 da decisão de fls. 732/733.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 326291 Nr: 25871-82.2007.811.0041

 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: CELSO JOSÉ MACEDO, JOÃO BATISTA DOS ANJOS, 

AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAVA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3287/MT, JOAO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658/MT, KARLLA 

PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11.625/MT

 Impulsiono o presente feito, intimo a falida, para que no prazo de 05 

(cinco) dias deposite em cartório a relação nominal de credores, indicando 

endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, 

sob pena de desobediência (Lei n °11.101/2005- art. 99, III; assinar o termo 

de comparecimento aos atos processuais,e prestar declarações (art.104) 

, bem como apresentar os livros obrigatórios para encerramento

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1174825 Nr: 42046-39.2016.811.0041

 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: RONALDO APARECIDO CAMARGO, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODEVALDO LEOTTI - 

OAB:5097/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

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

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

 Intimação das Partes

 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 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->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: SANDRA KHAFIF DAYAN - 

OAB:131.646/SP

 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 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.

Através da petição de fls. 286/287, a ilustre administradora judicial traz 

aos autos cópia de escritura pública de direitos creditórios, onde consta 

que a empresa ré Conspavi Construção e Pavimentação Ltda. cedeu a 

terceiros os direitos creditórios a que consta fazer jus em decorrência da 

ação de execução 004214-08.2000.4.05.8100, em que figura como 

exequente.

A referida cessão de créditos não altera em absolutamente nada o teor da 

decisão liminar de fls. 270/273, por meio da qual este juízo declarou a 

indisponibilidade de bens e direitos da ora demandada, aliás, ao contrário, 

reafirma a necessidade de manutenção das medidas acautelatórias, tudo 

em nome da execução coletiva que é retratada na ação de falência à qual 

esta é conexa.

 Assim, intime-se a cessionária Crown Ocean Capital Credits e Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios não-Padronizados, no endereço 

indicado na petição, para ciência quanto aos termos do presente incidente, 

ficando a mesma orientada a não levantar a quantia que teria direito a 

recebimento, em decorrência da escritura pública de cessão de direitos 

creditórios, ou, se já o fez, deverá depositar o montante em conta 

bancária vinculada aos presentes autos.

Oficie-se, com urgência, à 2ª Vara Federal de Fortaleza/CE (autos n. 

004214-08.2000.4.05.8100), encaminhando-se cópia desta decisão, da 

petição de fls. 286/287 e do documento de fls. 288/290, em complemento 

ao ofício anteriormente enviado àquela unidade judiciária.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019757-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTIM GOMES (REQUERENTE)

EDINEI RONQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1019757-27.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

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

recuperação judicial da empresa LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora 

emendou a inicial (id. 14355808), contudo deixou juntar aos autos o 

comprovante de endereço, bem como a certidão de crédito atualizada até 

a data do pedido de recuperação, que se deu em 19/02/2018. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos o comprovante de endereço e o cálculo pormenorizado da justiça 

especializada atualizado até a data do pedido de recuperação judicial 

(19/02/2018). Após, conclusos. Às providências. Cuiabá, 4 de outubro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1012415-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA GAMA MARTINS (ADVOGADO(A))

DANIEL ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1012415-96.2017.8.11.0041 Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que o advogado da parte autora, embora 

devidamente intimado para se manifestar (DJE n.º 10268 de 05/06/2018), 

nos termos da decisão de id. 13481576, quedou-se inerte, conforme 

certificado pelo Gestor Judiciário (id. 14536021). Assim, deverá a 

Secretaria certificar se houve redistribuição física da presente habilitação. 

Caso negativo, intime-se a parte autora, pessoalmente, a dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, cumprindo a decisão de 

id.13481576, sob pena de extinção do processo, conforme preconiza o 

art. 485, III, §1º, do CPC. Após, certifique-se e conclusos. Às 

providências. Cuiabá, 4 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1012514-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILA CAROLINA DE AMORIM COUTINHO (REQUERENTE)

PAULA REGINA GAMA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1012514-66.2017.8.11.0041 Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que o advogado da parte autora, embora 

devidamente intimado para se manifestar (DJE n.º 10268 de 05/06/2018), 

nos termos da decisão de id. 13481808, quedou-se inerte, conforme 

certificado pelo Gestor Judiciário (id. 14536186). Assim, deverá a 

Secretaria certificar se houve redistribuição física da presente habilitação. 

Caso negativo, intime-se a parte autora, pessoalmente, a dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, cumprindo a decisão de 

id.13481808, sob pena de extinção do processo, conforme preconiza o 

art. 485, III, §1º, do CPC. Após, certifique-se e conclusos. Às 

providências. Cuiabá, 4 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000297-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO ARMANDO DE OLIVEIRA ABREU JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA LILA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1000297-54.2018.8.11.0041 Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que o advogado da parte autora, embora 

devidamente intimado para se manifestar (DJE n.º 10268 de 05/06/2018), 

nos termos da decisão de id. 13482011, quedou-se inerte, conforme 

certificado pelo Gestor Judiciário (id.14536236). Assim, deverá a 

Secretaria certificar se houve redistribuição física da presente habilitação. 

Caso negativo, intime-se a parte autora, pessoalmente, a dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, cumprindo a decisão de 

id.13482011, sob pena de extinção do processo, conforme preconiza o 

art. 485, III, §1º, do NCPC. Após, certifique-se e conclusos. Às 

providências. Cuiabá, 4 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1012851-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES DE SOUZA RONDON (REQUERENTE)

PAULA REGINA GAMA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº: 1012851-55.2017.8.11.0041 Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que o advogado da parte autora, embora 

devidamente intimado para se manifestar (DJE n.º 10268 de 05/06/2018), 

nos termos da decisão de id. 13481574, quedou-se inerte, conforme 

certificado pelo Gestor Judiciário (id. 14535868). Assim, deverá a 

Secretaria certificar se houve redistribuição física da presente habilitação. 

Caso negativo, intime-se a parte autora, pessoalmente, a dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, cumprindo a decisão de 

id.13481574, sob pena de extinção do processo, conforme preconiza o 

art. 485, III, §1º, do CPC. Após, certifique-se e conclusos. Às 

providências. Cuiabá, 4 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1019474-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNER GONZALEZ CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAEL PEREZ DOS SANTOS JUNIOR (RÉU)

SUELLEN REGINA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. 1. Redesigno a audiência de 

justificação para o dia 26/11/2018 às 13h30min. 2. Expeça-se mandado de 

intimação e citação com os cuidados já determinados.

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1015494-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (AUTOR(A))

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO GREVISTA/SINDICATO DOS CAMINHONEIROS DE MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 
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ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de ação de interdito 

proibitório, com pedido liminar proposto por IPIRANGA PRODUTOS DE 

PETRÓLEO S.A., em decorrência do movimento grevista que atingiu todo o 

país. No entanto, o movimento já se dissipou e foi restabelecido o 

fornecimento dos combustíveis e acesso a refinarias e distribuidoras 

também restabelecido. Desta forma, intimo a parte autora para que, no 

prazo de cinco dias, manifeste o seu interesse no prosseguimento do 

feito. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

Cuiabá, 04 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1002306-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL SOUZA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO DA SILVA (RÉU)

ADALGISA (RÉU)

Outros Interessados:

EME JACQUELINE LIMA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

ADRIANO RAMOS DE FRANÇA (TESTEMUNHA)

JOSÉ DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

LOACI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

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

proibitório proposta por IZABEL SOUZA DE CARVALHO, por meio da 

Defensoria Pública, inicialmente contra ADALGISA DE TAL, SILVA DE TAL 

e JUCELINO DE TAL, posteriormente identificados como ADALGISA DA 

SILVA ALMEIDA, SILVANA DA CRUZ SANTOS e JUSCELINO DA SILVA 

CAMPOS, tendo por objeto um imóvel localizado na Avenida Sinop, lote 

404, Bairro Amperco, nesta comarca. Afirma a parte autora que adentrou 

ao imóvel em meados de 2015, por estar abandonado, e não ter condições 

de locar outro imóvel, e passou a dar destinação social ao bem. Relata 

ainda que acreditava que o imóvel não tinha dono pois teria sido auxiliada 

pelos vizinhos a limpar o imóvel. Com relação à turbação, afirmou que, em 

setembro de 2017, os réus Juscelino Adalgisa e Silvana compareceram ao 

local e disse que o imóvel era da associação dos moradores e exigiram 

que ela desocupasse o imóvel, e que não houve mais diálogo entre as 

partes. Com a inicial vieram os documentos de Id. 11585575; 11585592; 

11585668; 11585693; 11585728; 11585773; 11585812; 11585863; 

11585877; 11585955; 11585970; 11585994; 11586157; 11586198; 

11586222; 11586238; 11586255 e 11586272. Foi designada audiência de 

justificação conforme Id. 11868075. Após diversas redesignações, e 

continuidade das audiências de justificação, foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora e os autos permaneceram 

conclusos para análise da liminar conforme termo de audiência de Id. 

15110296. É o relatório, decido. Conforme a intelecção do artigo 561 do 

CPC c/c o art. 567 do mesmo diploma legal e pacífico entendimento 

jurisprudencial, para que a positivação do pedido do autor prospere eles 

devem comprovar: o exercício da posse e o justo receio de serem 

molestado. Com relação ao pressuposto posse é importante ressaltar que 

a posse a ser protegida é a posse pública, reconhecida pela comunidade 

e de boa-fé. Nos autos em comento o autor demonstrou o exercício da 

posse, em cognição sumária não exauriente, depoimentos testemunhas 

colhidos em audiência de justificação: Na primeira audiência, realizada em 

13 de junho de 2018, a informante Eme Jacqueline Lima dos Santos, 

afirmou que reside bem em frente ao imóvel da lide, desde 2001, e que a 

autora mudou-se para a área da associação a aproximadamente 2 anos, e 

que antes desse período os demais presidentes deixavam o imóvel 

abandonado. Que o imóvel já foi cedido para algumas festas, mas estava 

em completo abandono, e que há mais de 9 meses o imóvel se encontrava 

abandonado, e que a associação somente teve interesse após a limpeza 

do imóvel pela parte autora. Que não haviam identificações de que o 

imóvel pertenceu à sua sogra antes de ser da associação, e sua sogra 

ganhou o imóvel em outro bairro, pelo que saiu do local.Que o imóvel foi 

construído pela sogra da informante, e após a saída dela, a associação 

ocupou o imóvel, que não participa da associação pois esta não produz a 

atividades. Posteriormente, na audiência realizada em 19 de Julho de 2018, 

foi ouvida a testemunha Fabiana Ramos de França, que afirmou que o 

primeiro presidente da associação de moradores cuidava do imóvel, mas 

depois que Juscelino assumiu, o imóvel ficou abandonado, servindo 

inclusive de abrigo para usuários de entorpecentes. Que o imóvel ficava 

sujo, mas que há aproximadamente 2 anos, a ré passou a residir no 

imóvel, e que o bem está limpo e cessaram problemas que anteriormente 

haviam na comunidade. Que a autora teria recebido as chaves do imóvel, 

mas não sabe especificar quem teria autorizado, se o presidente anterior, 

ou se outra pessoa. Por fim, na audiência realizada em 30 de agosto de 

2018, a testemunha Loacir Aparecida Pereira da Silva, afirmou que 

conhece a área da autora.Que a autora mora no imóvel que pertence à 

associação, que havia uma moradora anteriormente à ocupação da 

associação que foi utilizado poucas vezes, sendo duas para eleição, uma 

para um velório, e duas vezes para a equipe do posto de saúde para 

campanhas pontuais de vacinação.Que acredita que o antigo presidente 

do bairro autorizou a autora a adentrar ao imóvel, pois o imóvel estava 

abandonado e autora não tinha onde ficar.Quanto ao exercício de posse, 

verifico que a parte autora, desde o momento em que adentrou ao imóvel, 

por meio de autorização da associação, deu a ele sua destinação social, 

residindo com sua família. Todas as testemunhas informaram que o imóvel 

estava abandonado, e por vezes servindo até para prática de infrações 

penais e consumo de entorpecentes. A função social da propriedade é 

direito fundamental garantido pela Constituição Federal, senão vejamos: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: XXIII - a propriedade atenderá a sua 

função social; Ao que consta, ao menos em sede de cognição sumária, a 

autora exerce a posse sobre o imóvel, objeto da lide desde 2015, de forma 

ininterrupta e pacífica, sem qualquer oposição, mas que apenas 

recentemente passou a ser molestada. Inclusive é imperioso destacar que, 

ainda que se fale em comodato, a autora tem o direito de resguardar-se 

contra atos velados praticados por quem lhe molestar a posse. As 

ameaças também ficaram comprovadas por meio dos relatos das 

testemunhas, bem como por meio do Boletim de Ocorrências de Id. 

11585955, 11585970. Desta forma, uma vez que as provas carreadas nos 

autos são suficientes para comprovar, em cognição sumária, não 

exauriente, os requisitos do artigo 567 do CPC, bem com a efetiva ameaça 

à posse do autor DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A 

IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO em desfavor dos réus, 

constando que deverão se abster de qualquer ato de ameaça, turbação 

ou esbulho da posse do imóvel localizado na Avenida Sinop (Rua Vitorino 

de Moraes),404, Bairro Parque Amperco, nesta comarca de Cuiabá. sob 

pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 1. Expeça-se 

MANDADO DE PROIBITÓRIO em favor da autora. 2. INTIMO, os réus para 

ofertarem a sua defesa, no prazo legal. 3. Decorrido o prazo para a 

defesa, certifique o necessário e abra-se vista à parte autora para 

manifestação. 4. Junto neste momento, os vídeos da audiência de 

justificação realizada sob Id. 15110296, visto que não haviam sido 

juntados com o respectivo termo. 5. Expeça-se certidão de arbitramento 

dos honorários do defensor nomeado para a audiência de justificação. 

Cuiabá, 04 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 740191 Nr: 36886-09.2011.811.0041

 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: EIKO SHIOTANI SAKITA, MARCELO EIGI SAKITA, LUIZ 

CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO ALVES QUEIROZ, JAKSON CARLOS 

DOS SANTOS, ALCILÂNDIO SOUZA DE QUEIROZ, PAULO FERREIRA, 

MAURÍCIO DOURADO FERREIRA, HERMÍNIO RIBEIRO DE QUEIROZ, 

DIJALMA FRANCISCO GUEDES JUNQUEIRA, ELZITA CORREIRA DE 

MORAES, KENNEDY MIGUEL DA COSTA, ALCIDES NETO SOUZA DA 

SILVA, LUANDERSON VIRGÍNIO DA GUIA, ADILSON SOUZA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE RAYANE NASCIMENTO 

RIBEIRO - OAB:21838/O, JOSIMAR GUEDES LEITE - OAB:22016/O, 

LAURO MARVULLE - OAB:3.110/MT, LUIZ ANTONIO DE MATOS 

JUNIOR - OAB:22.018, MARCELO ZAGONEL - OAB:11.504/MT, THAIS 
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CARVALHO DA SILVA FERNANDES - OAB:21.326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO THADEU PRADO DE 

MORAES - OAB:11.526/MT, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, foram expedidos Mandados e a Parte 

Autora tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do Oficial de 

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

meios necessários a sua condução aos locais das intimações. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 394617 Nr: 30364-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MILHORATTO BATISTA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR LOPES

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

OAB:11.356/MT, WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - 

OAB:5733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B

 Vistos.

À fl. 173, a parte exequente requereu a realização de penhora via 

RENAJUD, bem como a inserção do nome do executado nos órgãos de 

proteção ao crédito, no entanto, deixou de juntar o demonstrativo 

atualizado do débito.

Assim, INTIMO a parte exequente, para que traga aos autos o 

demonstrativo atualizado do crédito, uma vez que é indispensável para a 

inclusão no cadastro de inadimplentes e para a realização de penhora 

on-line.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 754488 Nr: 6470-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHALIL MIKHAIL MALOUF, FÁBIO ALEX 

MONTEIRO RODER, LEILA AYOUB MALOUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBIMAR BARRETO SILVEIRA 

- OAB:3640

 Vistos.

INTIMO a parte exequente, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se 

sobre a certidão de fl. 297.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1078410 Nr: 478-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO BORGES ARAGÃO, 

ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO 

EXPEDITO, CLAUDINEI SALVADOR, IVANIR DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERREIRA ANDARDE - 

OAB:20463/O, JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - OAB:17.293/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - OAB:, 

ROBERTO MACHADO - OAB:11.701, RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - 

OAB:6.296/MS, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:9296/MS

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos 

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, constando no assunto o código do 

processo, para que seja expedido o edital de citação e intimação, sob 

pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 949562 Nr: 60046-58.2014.811.0041

 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: ROSÂNGELA MARIA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEMES, ELPIDIO DE TAL, CARLOS EMILIO 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, BRUNA ELISA PERON - OAB:14.604, ELAINE 

LEITE DE MOURA - OAB:16.991/MT, GRACIELA TOBIAS DAMASCENO 

E SILVA - OAB:17.022, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 INTIMO as partes, via DJE, para no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, bem como para em 15 (quinze) dias, arrolar as testemunhas ou 

complementar o rol apresentado, ressaltando-se que pela nova 

sistemática cabe aos d. patronos da parte intimar as suas testemunhas 

(art. 455 do CPC). 4.Decorrido o prazo de 05 dias, em havendo 

manifestação, façam-me os autos conclusos.5.INTIMEM-SE, pessoalmente 

as partes para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim 

de prestarem depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos 

confessados os fatos alegados, caso não compareçam ou 

comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC.6.Intime-se, ainda, 

pessoalmente a Defensoria Pública desta decisão.7. Cumpra-se expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 762594 Nr: 15128-37.2012.811.0041

 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: ERICA THRONICKE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR CABRAL DA SILVA, RUBENS ALVES 

COELHO, GENAIR PEREIRA FILHO, MARCIO PEREIRA FILHO, LUIZ VALDECI 

EUZÉBIO, GILSIMAR SILVESTRE DE ANDRADE, JOSÉ DOS REIS NEIVA, 

JUNIOR DOS SANTOS NEIVA, JULIANO FILHO, SEBASTIÃO JOSÉ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUREO GARCIA RIBEIRO FILHO - 

OAB:8310-MS, HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6474 MT, JOSE 

ANSELMO DA COSTA PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MAMEDES - 

OAB:4243/MT

 4.Designo audiência de instrução para o dia 12/12/2018 às 

14h30min.5.INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, bem como INTIMO-AS para que, em 15 (quinze) dias, depositem o 

seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, 

nos termos do artigo 450 do CPC, e determino que intime-se os citados por 

edital por meio de remessa dos autos à Defensoria Pública.6.RESSALTO 

que pela nova sistemática cabe aos d. patronos dos autores intimarem as 

suas testemunhas (ar t .  455 do CPC);À SECRETARIA 

determino:7.INTIME-SE, pessoalmente a autora e o os réus para que 

compareçam à audiência de instrução e julgamento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos confessados 

os fatos alegados, caso não compareçam ou comparecendo, se recusem 

a depor, mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 

343 §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil.8.INTIME-SE ainda, as 

testemunhas que eventualmente forem arroladas pela Defensoria Pública, 

nos termos do artigo 455, §4º IV do CPC.9.Dê ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 714109 Nr: 6301-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELLE CONCEIÇÃO DA SILVA, LINDÁRIO 

RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELI CARLA INÁCIO, MAYK JONATHAN DE 

SOUZA SILVA, ADEMILSON DANTAS DE MATOS

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

FUNDIÁRIO - OAB:, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590-B, ADRIANA CARDOSO SALES DE OLIVEIRA 

(UNIC) - OAB:7590-B/MT, ADRIANA LOPES SANDIN - OAB:4.428/MT, 

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, FLAVIO 

JOSE FERREIRA - OAB:OAB/MT 3437, JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT, PAULO MARIO FERREIRA DA SILVA - OAB:3637-B/MT, 

UNIJURIS/UNIC - OAB:

 Vistos.

1. Encaminho os autos a Defensoria Pública para apresentar razões finais 

e, após ao Unijuris, para o mesmo fim.

 2. Com as juntadas das razões finais, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 936446 Nr: 52804-48.2014.811.0041

 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: ROGERIO LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA, ASSOCIAÇÃO 

MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - AMCC , ( HOSPITAL DO 

CANCER MT )

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

MENDES - OAB:8361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE DE OLIVEIRA SILVA 

CAMPOS - OAB:12.923-MT, RONAN SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:8906/MT, THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12585/MT

 Vistos.

Às fls. 1141/1151, a parte ré requereu a exclusão do encargo de fiel 

depositário dos bens constantes no imóvel objeto da lide, bem como 

determine que a parte autora retire do imóvel os bens especificados na 

relação do oficial de justiça às fls. 926/927, uma vez que necessita da 

área livre e desimpedida dos bens do autor, além dos encargos 

injustamente onerosos, bem como está sendo subtraído em sua área útil 

de atendimento aos pacientes com patologia de alto risco de morte.

Aduz os réus que em diversos momentos requereram ao juízo que o autor 

desocupasse o espaço juntamente com seus bens, alegando assim que a 

ordem judicial emanada do e. Tribunal de Justiça não foi cumprida 

integralmente.

 Alega o descumprimento da decisão judicial de fl. 943 dos autos, que 

determinou a retirada de todos os bens do autor, bem como a decisão do 

TJMT que determinou a retirada.

 Decido

 1. Refuto as alegações dos réus de que este juízo esteja descumprindo a 

decisão do e. Tribunal de Justiça – MT, uma vez que a ordem de 

reintegração de posse foi devidamente cumprida conforme auto de 

reintegração à fl. 917.

2. Inobstante este juízo tenha autorizado a retirada dos pertences do autor 

do imóvel em despacho exarado à fl. 943, entendo necessário aguardar a 

realização da perícia já designada, tendo em vista ser imprescindível para 

análise do pedido de indenização e ressarcimento constante nos autos.

3. Desta forma, INDEFIRO o pedido de retirada dos bens pertencentes à 

parte autora, bem como de remoção do cargo de fiel depositário, 

determinando que os bens permaneçam no estado em que se encontram, 

até o término da realização da perícia.

4. INTIMO a parte ré, via DJE, para no prazo de 05 dias, comprovar o 

pagamento dos honorários periciais que lhe são devidos.

5. Em caso de não pagamento pela parte ré, intime a parte autora, para 

que caso tenha interesse na mantença da realização da prova pericial, 

efetue o depósito dos outros 50% (cinquenta por cento) restantes.

 6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 930986 Nr: 49813-02.2014.811.0041

 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: VALDESON DE SOUZA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAL PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 .Designo audiência de instrução para o dia 18/12/2018 às 

16h30min.2.INTIMEM-SE as partes, para no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, bem como para em 15 (quinze) dias, arrolar as testemunhas ou 

complementar o rol apresentado, ressaltando-se que pela nova 

sistemática cabe aos d. patronos da parte intimar as suas testemunhas 

(art. 455 do CPC). 3.Decorrido o prazo de 05 dias, em havendo 

manifestação, façam-me os autos conclusos.4.INTIMEM-SE, pessoalmente 

as partes para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim 

de prestarem depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos 

confessados os fatos alegados, caso não compareçam ou 

comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC.5.Intime-se, ainda, 

pessoalmente a Defensoria Pública desta decisão.6. Cumpra-se expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 796038 Nr: 2381-21.2013.811.0041

 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: SUN HUA CHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVAS PEREIRA NOVAIS, DAVI MARQUES, 

MARCELO FERNANDES FRANCISCO, LETÍCIA CRUZ FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILIANDRA CRISTINA 

DALLAGNOL - OAB:15388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTYNY LAYANA 

GONÇALVES DE ALMEIDA - OAB:16279, DAVI MARQUES - OAB:14678, 

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - OAB:13.537/MT, MARCELO 

FERNANDES FRANCISCO - OAB:11996/MT, RUI PAULO MARTINS 

ABRAÇOS - OAB:11.755/MT, RUTH MATSUOKA MENDES DE MELO - 

OAB:15.188-E

 Vistos.

Às fls. 688/689, o feito foi saneado, fixado os pontos controvertidos e 

designado audiência de instrução e julgamento, no entanto, a audiência foi 

suspensa à fl. 780, até que se julgasse a exceção de suspeição arguida.

Às fls. 815/823, vieram aos autos cópia do acordão que rejeitou a 

exceção de suspeição desta magistrada.

1. Dando prosseguimento ao feito, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03/12/2018 às 16h30min.

2. INTIMO as partes, via DJE, para no prazo 15 (quinze) dias, arrolar as 

testemunhas ou complementar o rol apresentado, ressaltando-se que pela 

nova sistemática cabe aos d. patronos das partes intimar as suas 

testemunhas (art. 455 do CPC).

 3. INTIMEM-SE, pessoalmente as partes para comparecerem à audiência 

de instrução e julgamento, a fim de prestarem depoimento pessoal, 

advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos alegados, 

caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC.

4. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 796861 Nr: 3224-83.2013.811.0041

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 34 de 547



 PARTE AUTORA: SUN HUA CHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA SOARES CARVALHO COUTO

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

SILVA - OAB:6565, HÍGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA 

- OAB:10.488, RENATA BARCARO - OAB:19.819, SILVIA SOARES 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que passados mais de 05 (cinco) anos da 

propositura do feito, e até a presente data não houve a citação da parte 

requerida.

Decido.

1. INTIMO a autora, VIA DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, informe 

o endereço da ré ROSA SOARES CARVALHO COUTO para a citação.

2. Certifique-se a secretaria se houve o cumprimento de todos os atos 

determinados no despacho de fl. 60, e, em caso negativo, providencie o 

seu cumprimento em caráter de urgência.

3. Após, vistas ao Ministério Público, e, conclusos para despacho 

saneador.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1048502 Nr: 45726-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA, ROSANE TEIXEIRA 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA, 

VALDEIDE FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA 

- OAB:1578/MT, WESLEY AMARAL DE ANDRADE - OAB:24.017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANALÚCIA LAURIENA DE S. 

TEIXEIRA - OAB:299545- SP, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - 

OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte opoente 

requerendo a possibilidade de participar da produção da prova pericial 

determinada nos autos em apenso.

Isto porque, os presentes autos foram suspensos a fim de que seja 

produzida prova naqueles autos, que certamente afetarão o mérito desta 

oposição.

 À f. 256, foi certificada a tempestividade dos embargos.

Às fls. 263/266, o oposto manifestou-se pela rejeição dos embargos de 

declaração.

Às fls. 259/260 e 261/262, requereram a devolução do prazo para 

manifestação dos embargos de declaração.

Às fls. 269/271, os opostos que, eram assistidos da Defensoria Pública, 

requereram a rejeição dos embargos de declaração.

Decido.

Sendo tempestivos, recebo os presentes embargos de declaração para 

discussão.

Inicialmente, verifico que não há prejuízo à embargada Norte Construtora e 

Imobiliária Ltda, pelo que não vislumbro a necessidade de devolução do 

prazo para apresentação de manifestação quanto aos embargos de 

declaração.

Assiste razão à parte embargante, posto que é necessária a sua 

participação da prova pericial a ser produzida nos autos em apenso, de 

código 832852 – numeração única 38415-92.2013.811.0041.

Isto porque, como opoente, terá total interesse na produção de prova, que 

será aproveitada a estes autos também, pelo que entendo necessário o 

seu deferimento.

 Desta forma, havendo erro material, ACOLHO PARCIALMENTE OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 1.022, do CPC, para 

conhecer do recurso de fls. 249/255, para oportunizar à parte opoente a 

possibilidade de ofertar quesitos e participar da produção da prova pericial 

nos autos em apenso de código 832852 – numeração única 

38415-92.2013.811.0041.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 350265 Nr: 20524-34.2008.811.0041

 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: ÂNGELA MARIA RODRIGUES MITSUZAKI, MARIA 

HELENA FERREIRA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAWYS DOUGLLAS CUNHA FERREIRA, 

DANIEL SILAS DA CUNHA PAES

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, HAMILTON LOBO MENDES - OAB:7267, UNIJURIS/UNIC 

- OAB:

 Ex positis, presentes os requisitos da posse e comprovado o cometimento 

do esbulho, sua data e a perda da posse, nos termos do art. 487, I, do 

CPC e art. 1.196 do CC, JULGO PROCEDENTE o pedido de reintegração de 

posse formulado por Angela Maria Rodrigues Mitsuzaki ajuizou ação de 

reintegração de posse, em 27/08/2008, contra Dawys Douglas Cunha 

Ferreira e Daniel Silas da Cunha Paes, a fim de determinar sua 

reintegração no imóvel urbano localizado na Rua 07, Quadra 07, Casa 07, 

bairro Jardim das Aroeiras, nesta Capital/MT.Condeno os réus ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde 

já, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º do CPC.Certifique-se o trânsito em julgado, após 

arquive-se se não houver requerimentos.Oficie-se à Prefeitura Municipal 

de Cuiabá com cópia desta sentença, a fim de, querendo, tomar as 

providências cabíveis.INTIME-SE as partes, pessoalmente, desta decisão 

através da Defensoria Pública e Núcleo de Práticas Jurídicas da 

Universidade de Cuiabá – UNIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 40206 Nr: 9052-80.2001.811.0041

 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: CONSTANÇA FIGUEIREDO GRANJA, MANOEL DA 

COSTA GRANJA FILHO, NIZA MARIA DE FIGUEIREDO BICUDO, NEIVA 

FIGUEIREDO NUNES DA CUNHA, ALVARO MAURICIO NUNES DA CUNHA, 

JERÔNIMO JOSÉ TEIXEIRA NETO, ANTENOR LUCINDO BIZZO, JUSSARA 

LUZIA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE TAL, JOSÉ DE TAL, ELPIDIO 

SANTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANOWA RAPOSO QUINTELA - 

OAB:5.379/MT, Ivanowa Raposo Quintela - OAB:5379/MT, JORGE 

AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, Jorge Aurélio Zamar 

Taques - OAB:4700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, 

PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4268/MT

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

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, JANINE PAULA 

GUIMARÃES DE LEIROS - OAB:3574, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838, REGINA MARIADE MORAES - OAB:3255/MT, SILVA 

MARANHA CUPINI ASSUMPÇÃO - OAB:9080/MT, VALDEVINO 

FERREIRA DE AMORIM - OAB:640/MT

 Vistos.

Às fls. 963/1004, os réus informaram a quitação do acordo homologado, 

requerendo assim a adjudicação individual de cada imóvel ao seu 

respectivo dono, conforme metragem descrita no acordo e memoriais 

descritivos constantes nos autos, bem como o desmembramento de cada 

lote no RGI competente.

Em petição às fls. 1010/1012, os autores juntaram aos autos declaração 

com firma reconhecida dando total quitação no acordo homologado.

 Às fls. 1020/1020verso, o gestor desta vara elencou os documentos 

necessários para instruírem cada uma das 26 (vinte e seis) cartas de 

adjudicação, no entanto, as publicações de fls. 1022 e 1025 não fizeram 

constar o nome do Dr. Mauro Bastian Fagundes, patrono dos réus.

Às fls. 1047/1058, os réus juntaram aos autos cópia das matrículas n. 

44.139 e 44.140 do livro n. 02, do 5º Serviço Notarial e Registral de 

Cuiabá-MT, em que consta que a matrícula n. 44.140 possui 359,11 m2, e a 

matrícula n. 44.139 possui 1.553,42 m2, no entanto, encontra-se 

registrada em nome da empresa Serilon Brasil Ltda.

Decido.

1. INTIMO a parte autora, via DJE, para que no prazo de 10 dias, junte aos 

autos cópias atualizadas das matrículas a serem adjudicadas, uma vez 
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que não constam no acordo de fls. 989/901.

 2. Proceda a alteração na capa dos autos e no sistema apolo, fazendo 

constar o nome do Dr. Mauro Bastian Fagundes, OAB/MT 8907, como 

patrono dos réus.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 357849 Nr: 28299-03.2008.811.0041

 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: AGROPECUÁRIA SÃO SEBASTIÃO DO ARAGUAIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA, 

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA RICA, 

CARTEJANE BEZERRA FERNANDES, LEANDRO COSTA E SILVA, ADKTO 

BATISTA, CILSOM BATISTA BENTO SOARES, JUCELINO GOMES DA 

SILVA, CARLOS ORMANO ALVES ALMEIDA, ISMAEL FERREIRA DE 

MATOS, JOSÉ MOREIRA BARROS, LEILA ALVES DE MATOS, ELINA 

ALVES DE MATOS, JOÃO DE S. MACAHDO E OUTROS, NEURIVAN 

SOUZA PEREIRA, JOSÉ DE JESUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MATIAS - OAB:1857/O, JOEL 

FERREIRA VITORINO - OAB:14327-A/MT, LUIZ EDUARDO DE IPANEMA 

MOREIRA - OAB:54.500/RJ, MARIANA LEAL DA SILVA - OAB:16973, 

MAUROZAN CARDOSO SILVA - OAB:18.725 OAB/MT, RUBEM 

ROBERTO RIBEIRO - OAB:22.670/RJ, WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SANTANA DA 

CUNHA - OAB:6775-A, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

GALENO CHAVES DA COSTA - OAB:11902

 Vistos.

À fl. 1623, as partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao 

laudo pericial de fls. 1.424/1.622.

A parte autora apresentou às suas manifestações às fls. 1631/1673, 

contudo, às fls. 1675/1676, a d. Defensora Pública requereu a expedição 

de ofício ao INCRA para que informe se a área ocupada pelos réus é 

devoluta ou se a matrícula está deslocada do titulo original.

Em parecer à fl. 1678, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do 

requerimento dos réus, e recomendou o prosseguimento do feito com a 

apresentação de alegações finais pelas partes.

 Às fls. 1681/1726, a parte autora apresentou alegações finais.

 Decido.

1. Acolho o parecer ministerial e INDEFIRO a expedição de ofício ao INCRA, 

uma vez que os réus não apresentaram informações hábeis a fim de 

contestar o laudo pericial.

 2. Remeta-se os autos a Defensoria Pública para apresentar alegações 

finais, e após, colha-se parecer ministerial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 377557 Nr: 753-42.1986.811.0041

 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: BALDUINO DEBACKER, FLORI STEINKE, MARLENE K. 

STEINKE, ANTONIO GONZALES, CLARICE GONÇALVES GONZALES, 

HUMBERTO STEINKE, MAMABILE STEINKE, FRANCISCO JOÃO PANHO, 

ONDINA PANHO, DELURDES GONÇALVES, TEREZINHA GONÇALVES, 

MILTON FERREIRA DA SILVA, SUELI F. DA SILVA, JORGE FISCHER, 

JURACI VIEIRA FISCHER, CARLOS FERREIRA DA SILVA, MARLI F. DA 

SILVA, EVARISTO ANTONIO PANHO, CELESTINO BATISTA PANHO, 

CÍCERO RODRIGUES DOS REIS, IVONETE PERON PANHO, MIGUEL COSTA 

DA ROSA, DOMINGOS JOSÉ DA SILVA, LUIZ FERNANDO DA SILVA 

PINTO, ERMOZIL DA ROSA, IVAN COLARES DE OLIVEIRA, NADIR 

AVERSANO, ODILA WIPPERT, OTACILIO GARCIA DE OLIVEIRA, ADELIO 

GONÇALVES DE FREITAS, JOSÉ ROSA DE ASSIS, ENOÉ DA ROSA, 

EDUARDO SOARES, VALMIRO DOS SANTOS ROSA, JOÃO ELOI BALDO, 

MARIA CRISTINA ALBIER, ANTONIO VIEIRA, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA, 

JULIO INACIO VIEIRA, JOSÉ JOVIS CLOVIS VIEIRA, LEONIR GASPAR, 

PEDRO ADELAR VIEIRA, LUIZ FERNANDES DA SILVA, ERVANDIL DA 

ROSA, ATAIDE INÁCIO VIEIRA, NELCIO JOSÉ PANHO, ARLINDO VIEIRA, 

ANARDINA DOS SANTOS ROSA, IBRAIMA MOCELIN, JACINTA FELOMENA 

DEBACKER, JOÃO DOS SANTOS NETO, OSVALDO QUIRINO DE MORAES, 

JOSÉ VITOR RABELO, DARLENE DE SOUZA SANTOS, OTACILIO JOSÉ 

GARCIA CRUZ, HELIOMAR DA SILVA NORA, VALDIR JOSÉ KOTS, MARIA 

LUZIA CALANDRINA, ODAIR JOSÉ GARCIA CRUZ, ROGÉRIO RAMOS 

GOMES, GERALDO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUBA - EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, 

GABRIEL JERÔNIMO DE FIGUEIREDO, NORMA GARCIA NOGUEIRA DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA ALVES IZÁC - OAB:, 

ANGELITA ALVES IZÁC - OAB:13.759, ANGELITA ALVES IZÁC - 

OAB:13759, EDGAR ANGELO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 9938-B, 

GILSON HIDEO TACADA - OAB:7456-B, GILSON HIDEO TAKADA - 

OAB:7456-B, LAURO MARVULLE - OAB:3.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIZKALLAH JUNIOR 

- OAB:84138/SP, FABIANO CARDOSO ZILINSKA - OAB:154.608, LUIZ 

EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO - OAB:117.515/SP, MÔNICA 

DANESIN ZILINSKAS - OAB:154659

 Eis a síntese do que passo a decidir. Pois bem, considerando que a 

sentença de fls. 1276/1277, homologou o acordo e julgou parcialmente o 

mérito, ainda considerando que os itens “9” e “10” do acordo de fls. 

983/986 previa o prosseguimento da lide em caso descumprimento por 

parte dos autores, deixo de acolher o parecer ministerial para determinar o 

prosseguimento da lide contra os autores/acordantes: Eliane Xapina, 

Manoel Fernandes Fiuza, Odair José Garcia Cruz, Virgulino Alves de 

Amorim, José Carlos da Silva; Ainda, contra os autores que não aderiram 

ao acordo: Antônio Vieira André, Gilmar Ferreira, José Carlos da Silva, 

“Pipoca” e Antônio Pimentel. À secretaria, determino: 1. Certifique se o 

perito nomeado à fl. 837 foi intimado para apresentar proposta de 

honorários; 2. Retifique-se a capa dos autos e o sistema apolo, a fim de 

atualizar o nome das partes contra quem a lide deve prosseguir. 3. INTIMO 

as partes, via DJE, da presente decisão. 4. Dê ciência ao Ministério 

Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 387975 Nr: 23904-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO ITAPOAN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL SOUZA SILVA, PEDRO DE TAL, 

MARCOS, JOEL BARTULINO DOS ANJOS, SILVIO GOMES RIBOLI, AIRTON 

RIBOLI, ASSOCIAÇÃO DOS CHACAREIROS ALTO DA COLINA-ACALCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, MILTON ALVES DAMASCENO - 

OAB:3.620/MT, WILLIAN SANTOS DAMACENO - OAB:12.721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PIERAZZO 

APARECIDO DA SILVA - OAB:159771

 Vistos.

1. Acolho parcialmente o parecer ministerial, uma vez que o código de 

processo civil estabelece regras específicas quanto ao cumprimento de 

sentença, inclusive de homologação, pelo que indefiro os pedidos 

formulados pela Associação dos Chacareiros do Alto da Colina – ACALCO 

às fls. 1.098/1.101.

2. Indefiro inclusive, o pedido de concessão de liminar, pois não há provas 

de que tenha havido qualquer invasão ou ameaça de invasão, e o 

documento juntado à fl. 1.107, é extremamente frágil e não evidencia a 

ocorrência de esbulho ou turbação.

3. Entendo no entanto, que não assiste razão ao Ministério Público para 

intimação pessoal da parte autora para manifestar-se sob pena de 

extinção pois há acordo homologado nestes autos e a sua inércia somente 

prejudicaria os réus.

4. Desta forma, intimo a Associação dos Chacareiros do Alto da Colina – 

ACALCO, para que, querendo, formule o pedido de cumprimento de 

sentença, nos moldes do artigo 536 e seguintes do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 305793 Nr: 15580-23.2007.811.0041

 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: MARIO SÉRGIO DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMELINO ALVES NETO, EMPREENDIMENTOS 

CUIABÁ DE IMÓVEIS LTDA. ( NA PESSOA DO SEU REPRESENTANTE 

LEGAL )

 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: JOARIBE ADRIAO DE 

OLIVEIRA - OAB:3678/MT

 Vistos.

INTIMO as partes, via DJE, para se manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito em 15 dias.

Não havendo manifestação, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 432472 Nr: 12280-48.2010.811.0041

 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: BENEDITO DA COSTA RIBEIRO FILHO, CARMOSINA DA 

COSTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, URDERICO BELLUFI, FELIPE NUNES BELLUFI, ERENIR GELIO DOS 

SANTOS, DAGOBERTO GARCIA BELLUFI, JOSEFINA MAGALHÃES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:9153 - MT, NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante a comprovação de pagamento da diligência do oficial de justiça 

determino a expedição de novo mandado de citação e indefiro o pedido de 

inclusão, visto que já foi indeferido à fl. 228.

2. Determino ainda, que certifique-se quanto ao cumprimento da decisão 

de fls. 155/157, quanto à expedição de ofícios ao cartório de registro de 

imóveis.

3. Indefiro o pedido de manutenção de posse, posto que não foi formulado 

na inicial, e ao que consta os autores não estão sendo turbados ou 

esbulhados em sua posse.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 836589 Nr: 41537-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES ZANETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORES MARTER REINEHR

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

FUNDIÁRIO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA MARANHA CUPINI 

ASSUMPÇAO - OAB:9080

 Vistos.

1. Considerando que a parte ré está apta a participar do ato processual, 

designo audiência de instrução para o dia 22/01/2019 às 14h30min.

2. RESSALTO que pela nova sistemática cabe aos d. patronos das partes 

intimarem as suas testemunhas (art. 455 do CPC);

3. INTIME-SE, pessoalmente as partes para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, 

advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos alegados, 

caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do 

Código de Processo Civil.

4. Intime-se ainda as testemunhas que forem arroladas pela Defensoria 

Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 743849 Nr: 40850-10.2011.811.0041

 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: JOSE PEDRO RODRIGUES GONÇALVES, MONICA 

CRISTINA PAREDES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE MÃES DE CRIANÇAS 

HIPERATIVAS E SUPERATIVAS, RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA, 

HENRIQUETA MARIA BRENCES DE SOUZA, ALCIDES URIAS VIEIRA, DANE 

RELEN LIMA DE SOUZA, ERIVELTO LIMA SOARES, JOSÉ CARLOS LOPES 

LIMA, ISAEL DA SILVA, JAIR VELARDE JUSTINIANO, LORENSA 

JUSTINIANO SOARES, MARIA ZELMA GOMES DA SILVA, MIGUEL ANGEL 

JUSTINIANO SOARES, WILLIAN JUSTIANO SOARES, HELIO JOSE 

MENEZES, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDRETTY - 

OAB:17634/MT, JESUINO DE FARIAS - OAB:12068, LÉA TORQUATO DE 

ALMEIDA - OAB:12753, MICHELLE SANTOS MACHADO - 

OAB:13.023/MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO

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

FUNDIÁRIO - OAB:, IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - OAB:10842, 

JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:OAB/MT 4.066-B

 Vistos.

INTIMO o autor, via DJE, para, querendo, em 15 dias, impugnar a 

contestação ofertada pelo réu, nos termos do art. 351 do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1033471 Nr: 38350-29.2015.811.0041

 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: IVAILDA MARIA XAVIER DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO MARCUS FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ALFARO - 

OAB:15.941/MT, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10.220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT, MICHEL LAURINI 

RUTSATZ - OAB:14983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7.397/MT, JONES SOUZA VELHO - OAB:16.702/MT

 Vistos.

Dê ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça 

e, não havendo manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se 

após as baixas e providências necessárias.

Consigno que cabe à parte requerida constituir novo advogado, nos 

termos do artigo 112 do CPC, visto que o advogado já a comunicou para tal 

providência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1070770 Nr: 55728-95.2015.811.0041

 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: ADEMIR LUCINIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA CASTILHO DA FONSECA, 

EZEQUIAS CALEBE DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5.926/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido liminar de 

desfazimento de muro, ajuizada por ADEMIR LUCÍNIO DA CRUZ contra 

JOSÉ XAVIER DA FONSECA, tendo como objeto um imóvel situado na Rua 

13, Lote 34, Quadra 17, Bairro Parque Residencial Dom Bosco, Cuiabá-MT.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 10/31.

Às fls. 37/38, a medida liminar foi indeferida.

O autor emendou a inicial às fls. 44/45, requerendo a retificação do polo 

passivo, para nele fazer constar ALESSANDRA XAVIER e esposo, sendo 

o pedido acolhido à fl. 46.

 Às fls. 53/54, o autor requereu a emenda a inicial para constar o correto 
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nome dos réus e os endereços onde os mesmos podem ser encontrados.

 Às fls. 78/101, a ré ALESSANDRA CASTILHO DA FONSECA apresentou 

contestação, alegando preliminar de falta de interesse processual, 

improcedência da ação e condenação, os benefícios da gratuidade da 

justiça, perícia técnica e condenação do autor em custas processuais e 

honorários advocatícios.

 Com a contestação vieram os documentos de fls. 102/113.

Impugnação às fls. 115/116.

Síntese necessária.

 Decido.

 Compulsando os autos, verifico que a o réu ESEQUIAS CALEBE DE 

MORAIS não foi encontrado para citação, conforme certidão à fl. 76.

1. INTIMO o autor, VIA DJE, para, que no prazo de 10 (dez) dias, informe o 

endereço do réu ESEQUIAS CALEBE DE MORAIS para citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1108536 Nr: 14118-16.2016.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 

ELETRONORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VIVELA DE PAULA - 

OAB:PAB/MT 17.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENDORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

À fl. 162, o autor concordou com o valor dos honorários periciais e 

requereu o prazo de 10 (dez) dias para acostar aos autos o comprovante 

do depósito.

Tendo em vista o decurso do prazo requerido, uma vez que foi solicitado 

em 02/08/2018, INTIMO a parte autora, VIA DJE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos o comprovante do deposito dos honorários 

periciais, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1127201 Nr: 21872-09.2016.811.0041

 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: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA 

ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL S/A - EMPAER, LAYR MOTA DA 

SILVA, ANTONIMAR MARINHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLT - MOVIMENTO DA LUTA PELA TERRA, 

JACIEL ALVES BUENO, EDILEUZA DE SOUZA SANTOS, JOAO BATISTA 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ANTONIO DE ALMEIDA - 

OAB:7.543, MÁRCIO GLEY DA SILVA - OAB:13803, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:8.602/MT, SÔNIA REGINA MARTINEZ 

HOFFMANN - OAB:16723-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:12203-A, MARCELLO BIAGGIO 

NORBIATTO - OAB:21144/O, OZAIR SILVA PROTO - OAB:4571-A/MT, 

WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870/MT

 Vistos.

1. Intimo os requeridos, via DJE, para que manifestem-se, no prazo de 5 

cinco dias, quanto ao conteúdo do parecer ministerial de fl. 1.415, que 

observou a falta de procuração ou substabelecimento em favor da d. 

advogada Neyla Grance Martins

 2. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 841636 Nr: 45856-27.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA INÊS DA SILVA, ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANIL PEDROSA DA SILVA, ALINOR PONCE 

DA SILVA, DOMINGAS LEONOR DA SILVA, ODILCE PINHEIRO DA SILVA, 

ANTONIO MAURICIO DA SILVA, ELIZETE MOREIRA NOGUEIRA SILVA, 

JOSÉ WANDERLEY ALBINO, ANTÔNIO BENÍCIO MARTINS DE SIQUEIRA, 

ZENIL SANTANA DA SILVA, REGINA MARIA MARTINS DE SIQUEIRA, 

EDILAINE DOMINGAS DA SILVA ALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:3988-MT, CARLOS AUGUSTO 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - OAB:3988 MT, RUBENS PINTO 

FIUZA JUNIOR - OAB:15138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, CLAUDISON RODRIGUES - OAB:9901/MT, MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA - OAB:16216, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

OAB:16.216/O, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216, 

RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - OAB:12445

 Vistos.

Trata-se de ação que pretende a anulação de decisão proferida nos autos 

que tramitaram perante a 4ª vara cível de Cuiabá com o código 313661 – 

numeração única 1819-38.1978.811.0041.

Em que pese o feito ter sido instruído, entendo que há vício de 

competência uma vez que este juízo não tem competência material para 

julgar a presente.

Acerca da competência para processar e julgar esse tipo de demanda se 

posicionou a doutrina e a jurisprudência:

“A competência para que a querela nullitatis, é o juízo que proferiu a 

decisão nula, seja o juízo singular, seja o tribunal, nos casos em que a 

decisão foi proferida em processo de sua competência originária”

 E ainda o STJ:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. QUERELA NULLITATIS. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE 

VICIADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Tem competência 

para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão 

supostamente viciada. 2. Conflito conhecido para declarar a competência 

do Juízo da 1ª Vara de Acidentes do Trabalho de Santos - SP, o 

suscitado. (CC 114.593/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 01/08/2011)

Portanto, trata-se de competência material, de natureza absoluta, pelo que, 

declaro a incompetência absoluta deste juízo, determinando a remessa ao 

cartório distribuidor para que faça a correta distribuição, observando-se a 

atual fixação e competência das varas cíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1113527 Nr: 16142-17.2016.811.0041

 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: MARIA TAVARES SANTANA DE MATOS, IVANOEL 

SANTANA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES CARNAIBA, DIRCE MARIA MENDES 

CARNAÍBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO TARDIN - OAB:4479, 

Rafael Jara Bigio - OAB:20194

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que até o momento não houve a citação 

dos terceiros relacionados na reconvenção ofertada pelo réu Juarez 

Carnaíba.

Desta forma, determino a citação destes, nos termos do artigo 343, §3º do 

CPC, devendo o reconvinte promovê-la no prazo de 5 cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1182589 Nr: 44675-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUEDEY ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAMARIA GIANINI ZANETI, LUIZ ANTÔNIO 

ZANETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE COSTA E SILVA DE 

CASTRO PINTO - OAB:13961/MT, GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT, LÁZARO JOSÉ MONTEIRO AMORIM - OAB:15752, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 38 de 547



LUCAS FELIPE TAQUES DE A. BARROS - OAB:16742, NELSON 

ALEXANDRE MOREIRA NUNES - OAB:16206-MT, SÉRGIO LUIS 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:15.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA TREVIZAN - 

OAB:330.386/SP, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:154

 Dos pontos controvertidos. Ultrapassadas as questões preliminares, 

passo à fixação dos pontos controvertidos e fixação das provas que 

ainda serão produzidas.1.Como se trata de ação de embargos de terceiro 

contra ação possessória e posse é fato, bem como o ônus de 

comprová-la recai sobre o autor quanto aos fatos constitutivos do seu 

direito, e ao réu quanto de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, fixo os pontos controvertidos sobre os quais incidirão a 

prova: a)a origem da POSSE do embargante sobre o imóvel, bem como a 

forma e o tempo de exercício;b)se esta POSSE era pública, mansa e 

pacífica na data do suposto esbulho; c) quando e de que forma se deu a 

suposta ameaça a posse e/ou turbação/esbulho alegado.d)a existência ou 

não de benfeitorias e quem as construiu; 2.Para elucidar os pontos 

controvertidos acima, defiro a produção de prova testemunhal e 

depoimentos pessoais.3.Designo audiência de instrução para o dia 

21/01/2019 às 14h30min.4.INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º 

do CPC.5.INTIMO as partes para, em 15 (quinze) dias, depositarem o seu 

rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, nos 

termos do artigo 450 do CPC.6.Ressalto que cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas para comparecerem ao ato, nos termos do artigo 

455 do CPC. À SECRETARIA determino:7.Decorrido o prazo de 05 dias, em 

havendo manifestação, façam-me os autos conclusos.8.INTIME-SE, 

pessoalmente autor e ré para que compareçam à audiência de instrução e 

julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, advertindo-os que serão 

presumidos confessados os fatos alegados, caso não compareçam ou 

comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 756470 Nr: 8578-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONE PARKING ESTACIONAMENTO, MARCOS CESAR 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BUENO DIAS, MARILZA CRISTINA 

BUENO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisandro Nunes Bueno - 

OAB:OAB/MT 10.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:12.368-B

 Vistos.

Em atenção à certidão de fl. 169, INTIMO o exequente, 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 das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 566520 Nr: 56794-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LORIVAL MACHADO, EDNO MACHADO DE 

MENEZES, JAIME REOLON, MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THEREZE 

FRANCES ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adacir Seidl Junior - 

OAB:236.666-SP, ADARCIR SEIDL JUNIOR - OAB:236666, JOSMEYR 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP

 Vistos.

1. Junto neste ato as informações prestadas aos autos de recurso de 

agravo de instrumento 1009532-71.2018.8.11.0000.

2. Junte-se cópia da certidão de fl. 324 aos autos principais e certifique-se 

quanto ao cumprimento da decisão de fl. 319.

 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:

 Vistos.

1. Ante as explicações e documentos juntados às fls. 75/90, colha-se 

parecer ministerial.

2. Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1138145 Nr: 26612-10.2016.811.0041

 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: SEBASTIAO DOS SANTOS BRUM, SERGIO LIMA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TINHO, DEMAIS INVASORES, WELSON 

FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO CASTRO DA 

SILVA - OAB:22.352/O, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON JORGE BASÍLIO DE 

OLILVEIRA - OAB:14.849/MT

 Vistos.

1. Verifico que o pedido formulado a folha 151/152, visando modificar o 

acordo entabulado em juízo, não veio assinado pela associação de forma 

que não há como modificar o que já foi estabelecido, sem a participação 

da outra parte.

2. Somente a juntada de novo acordo assinado por todos e acompanhado 

de cópia de documentos pessoais, croqui e memorial descritivo poderá ser 

reanalisado por este juízo.

3. Mantenho os autos concluso em gabinete para análise dos pedidos nos 

autos em apenso.

 4. Os autores informaram que desejam ser representados pela 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada, com o envio dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006234-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON RIBOLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

welington silva de souza (RÉU)

Outros Interessados:

TESTEMUNHAS (TESTEMUNHA)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

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

reintegração de posse proposta por AIRTON RIBOLI, contra WELLINGTON 

SILVA DE SOUZA, tendo por objeto um imóvel denominado Lote 02, 
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Quadra 07 – Jardim Umuarama, nesta comarca da capital. Afirma o autor 

que adquiriu o imóvel em 1996, e passou a conviver com Eliane Oliveira 

Paes, e que em 1997 houve a dissolução da união estável sendo que ao 

autor coube o imóvel da lide, onde passou a residir, sendo que em 1998, 

mudou-se de Cuiabá e permitiu que a ex-companheira ali residisse com 

suas filhas. Que entre 1998 e 2016 permitiu que a autora permanecesse 

no imóvel, residindo com sua família, e inclusive, seu novo companheiro, 

réu desta ação, mas que, teve conhecimento em 2016, que a 

ex-companheira havia abandonado o lar e requereu em junho de 2017 a 

desocupação do imóvel por Wellington, que se recusou a sair do imóvel. 

Com a inicial vieram os documentos de Id. 12186132; 12186153; 

12186160; 12186182; 12186200; 12186206; 12186218; 12186236 e 

12186265. Designada audiência de justificação, esta se realizou conforme 

Id. 13259346, em que foram ouvidas duas testemunhas, com a presença 

do réu, acompanhado de advogado. Na audiência foi oportunizado à parte 

autora, a juntada do boletim de ocorrência confeccionado pela parte 

ex-companheira, no prazo de quinze dias, e em seguida os autos 

deveriam ser remetidos conclusos. A parte autora informou que não 

conseguiu ter acesso ao Boletim de Ocorrências registrado pela 

ex-companheira em razão do temor desta de sofrer represálias do réu, 

conforme petição de Id. 14188966. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. A norma cogente tutelou a proteção possessória da 

pessoa física ou jurídica, vítima de esbulho ou turbação por meio das ditas 

ações possessórias, seja ela de reintegração ou manutenção de posse, 

respectivamente, prescritas no art. 560, do CPC. É lícito que a parte autora 

requeira, liminarmente, seu reingressou ou manutenção na área, desde 

que, sejam preenchidos os requisitos do art. 561, do CPC, que assim 

dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação 

ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - 

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração. Assim, instruída a inicial, o juiz 

deferirá a liminar, entendendo preenchidos os requisitos da lei, ou 

determinará que o autor justifique o alegado, conforme proclama o art. 

562, também do código processual. Nos autos em comento, verifico que 

em sede de cognição sumária, que o esbulho ocorreu há mais de ano e 

dia, o que impede a concessão de liminar pelo rito especial nos termos do 

art. 558, parágrafo único que dispõe: Art. 558. Regem o procedimento de 

manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste 

Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou 

do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo 

referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o 

caráter possessório. Na audiência de justificação, designada para 

explicitar o exercício da posse sobre a área, foram ouvidas duas 

testemunhas: A testemunha Antonio Alves Ferreira informou em seu 

depoimento que reside no bairro há 18 anos, e que quando chegou ao 

local, o autor já residia no imóvel, e que após a separação do casal, a 

ex-companheira voltou a residir no imóvel, mas não foi preciso com 

relação às datas, mas que reconhece que o autor é proprietário do imóvel, 

pois este nunca foi vendido. A testemunha Nadina da Silva Ferreira, 

afirmou ser vizinha do autor, que reside no imóvel há aproximadamente 18 

anos, reconheceu a casa do autor quando indicada em audiência, que o 

autor residiu com a família no local. Que após o autor sair do imóvel, a 

ex-companheira passou a residir no imóvel e que visitava o bem, que sabe 

que houve um desentendimento entre a ex-companheira e ela teve que 

sair do imóvel. Ocorre que, o esbulho ocorreu desde o momento em que o 

autor teve ciência da desocupação do imóvel por sua esposa, qual seja, 

no ano de 2016, o que impede a concessão da liminar pelo rito especial do 

artigo 554 em diante, nos termos do artigo 558 do CPC. O próprio autor 

inclusive, em sua inicial, consigna que teve conhecimento da saída de sua 

ex-companheira do imóvel no ano de 2016, e que nele teria permanecido o 

réu, o que demonstra que o esbulho teria ocorrido neste momento, e não 

quando o procurou em Junho de 2017. Ademais, não há elementos 

suficientes para preenchimento das tutelas de urgência ou evidência, para 

que possa ser deferida qualquer medida neste sentido. Desta feita, nos 

termos do art. 1.196, do Código Civil e art. 558 e 561 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse 

formulado pelo autor e intimo as partes quanto ao teor da decisão. 1- 

Intimo ainda o réu para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

alegados na inicial pela parte autora, se não contestados, bem como da 

presente decisão. 2- DECORRIDO o prazo, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar-se. Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito [1] Art. 1.196. Considera-se possuidor todo 

aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes 

inerentes à propriedade.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1033392-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI GOMES FERREIRA ZAMBIAZI (REQUERENTE)

FABIO MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2. OFICIO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033392-75.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SUELI GOMES FERREIRA ZAMBIAZI REQUERIDO: 2. OFICIO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. A parte autora pretende a concessão dos 

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

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

autos, documento que comprove a situação de necessidade. Diante do 

crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas 

que não preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem 

como diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a 

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

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

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

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando aos autos, documentos que comprove a alegada situação de 

incapacidade econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à 

última declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do 

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

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

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

Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1026843-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RONALDO SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETENTRIONAL - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO 

LTDA (RÉU)

IM - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (RÉU)

GINCODELTA INCORPORACOES LTDA (RÉU)

PAULO ROBERTO MARCONDES (RÉU)

TALLADEGA - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO 

LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA AUXILIADORA CARE (CONFINANTES)

 

Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERENTE ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico para, querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo Oficial de Justiça 

de Id. 15085767 (parcialmente negativa), referente ao Cumprimento do 

Mandado anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em 

vista que não houve êxito no cumprimento da citação e intimação de um 

dos Requeridos, devendo requerer o que entender de direito. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014000-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ROSALINO XAVIER DE MATOS (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022960-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (AUTOR(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JASP GAS E AGUA LTDA - ME (RÉU)

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032285-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA OLIVEIRA ARAUJO (AUTOR(A))

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032285-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LETICIA OLIVEIRA ARAUJO RÉU: VIVO S.A. Vistos etc. Designo o dia 

23.11.208, às 11h30min para audiência de conciliação, que será realizada 

na sala 03 da Central da Conciliação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada 

pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Às providências. Intimem-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028231-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO ZANCHET MIOTTO (AUTOR(A))

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DO NASCIMENTO (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: 1012487-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012487-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Designo o dia 23.11.2018, às 

12h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E quanto ao pedido 

de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 
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21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Às providências. Intimem-se. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033009-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033009-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 14.12.2018, às 10:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 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. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032970-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LEONARDO CORREA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032970-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONARDO CORREA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

14.12.2018, às 10:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 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. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033419-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

VITOR PRUDENCIO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033419-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VITOR PRUDENCIO PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

14.12.2018, às 10:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 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. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017958-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017958-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Designo o 

dia 23.11.2018, às 13h30min para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 03 da Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte 

autora informou que não tem interesse na realização de audiência de 

conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 
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Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033212-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

LUIZ RICARDO GUIMARAES BRUNO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033212-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ RICARDO GUIMARAES BRUNO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como que restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, § 2º, da Lei n. 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

Lei nº 6.194/74 administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que 

os especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. No que se refere ao recebimento da presente 

demanda, verifico que, diante da obrigatoriedade da seguradora requerida 

em receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Assim sendo, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. Designo o dia 14.12.2018, às 10:30 

horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 07 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). 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. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033205-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ADELSON SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033205-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO ADELSON SOARES DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 14.12.2018, às 10:45 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

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, assim 

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033131-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033131-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAURO DA SILVA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

14.12.2018, às 11:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 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. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014051-63.2018.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014051-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Designo o dia 23.11.2018, às 

13h00min para audiência de conciliação, que será realizada na sala 03 da 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E quanto ao pedido 

de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Às providências. Intimem-se. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033107-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GRACIELE LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033107-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GRACIELE LIMA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

14.12.2018, às 11:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 
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Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 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. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033028-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. A. G. (AUTOR(A))

ARIANE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033028-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IGOR MIGUEL ALVES GOMES, ARIANE ALVES DA SILVA RÉU: PORTO 

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

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega 

que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como que restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, § 2º, da Lei n. 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

Lei nº 6.194/74 administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que 

os especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. No que se refere ao recebimento da presente 

demanda, verifico que, diante da obrigatoriedade da seguradora requerida 

em receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Assim sendo, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. Designo o dia 14.12.2018, às 10:15 

horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 06 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). 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. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027224-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARINA AUXILIADORA DE ABREU E SILVA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010240-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(AUTOR(A))

JURACY PERSIANI (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010240-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL RÉU: 

NOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos etc. Inicialmente 

indefiro o pedido de inscrição do nome da executada nos órgãos de 

restrição, ao passo que não foi superado a fase de citação. Quando ao 

pedido de expedição de ofício a fim de localizar o endereço do réu, por 

ora, deixo de analisar, em decorrência de ter encontrado junto aos 

sistemas disponibilizados a este Juízo, endereço diverso do diligenciado 

em nome do sócio/administrador/representante ADEMAR MARQUES 

CURVO. Desta feita, designo o dia 23.11.2018, às 10:00horas, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 07 da Central de 

Conciliação e Mediação localizada neste Fórum. Intime-se o autor na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e Intime-se a ré 

NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO em nome do seu 

sócio/administrador/representante ADEMAR MARQUES CURVO 

SOBRINHO nos novos endereços encontrados, 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). Expeçam-se as competentes cartas de citação/intimação 

para os seguintes endereços: a) Rua Cigana, nº 07, Bairro Caranda 

Bosque, Campo Grande/MS, CEP 79032-160; b) Rua Nelson Gonçalves, nº 

485, Bairro Centro, Sorriso/MT, CEP 78890-000. Às providências. 

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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011600-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE BINDA PINHO (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))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015082-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ROSANE DE OLIVEIRA BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015326-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

SUELI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017819-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO (AUTOR(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES 

(ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

MARLIN CORRETORA ADMINISTRADORA DE SEGUROS E TRANSPORTES 

LTDA - ME (RÉU)

JOAO RODRIGO EZEQUIEL (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016038-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERYDIANE MONIQUE DA SILVA MIRANDA ARRUDA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015876-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

FLAVIO JUNQUEIRA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016981-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSELAINE SOUZA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017868-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 400197 Nr: 33062-13.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONTORO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. DA SILVA E ALMEIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, JOSÉ ANTÔNIO PAROLIN - OAB:8023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A pesquisa de bens no sistema Bacenjud já foi realizada às fls. 137-138 e 

o seu resultado foi irrisório, de maneira que a efetivação da sua reiteração 

demonstra-se ineficaz diante do considerável valor alcançado pelo débito.

Assim, defiro tão somente o pedido de expedição de carta precatória para 

a comarca a de São Félix do Araguaia/MT com a finalidade de penhora, 

avaliação e demais atos, de bens bens que compõem o estabelecimento 

empresarial/fundo de comércio da primeira executada, tantos quantos 

bastem para a garantia do Juízo da execução e efetiva satisfação do 

débito exequendo, cujas custas de distribuição na comarca deprecada, 

inclusive, do valor correspondente as diligências do Oficial de Justiça 

necessárias para o seu cumprimento, deverão ser recolhidas e juntadas 

nestes autos para expedição da competente deprecata.

Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 882323 Nr: 18151-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CAVALCANTE BARBOSA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CAVALCANTE BARBOSA - 

OAB:13.127/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a a Rodobens Negócios Imobiliários S/A para que 

informe os dados bancários necessários à expedição do alvará, 

consoante dispositivo da sentença de fls.175/176.

Expeça-se o necessário Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 377859 Nr: 13965-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METAL CALHAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGHINONI & CIA LTDA, DEONILDE CANDIOTO 

ANGHINONI, JANETE PEREIRA SILVA ANGHINONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER PULLIG FILHO - 

OAB:11529

 Processo nº 13965-27.2009.811.0041

Código 377859

Vistos.

Considerando as diversas tentativas de citação da executada que foram 

implementadas, defiro o pedido de fl. 207, ao que determino a citação da 

executada ANGHINONI E CIA LTDA por edital, com prazo de 20 dias, 

conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.

Concedo à parte requerente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, 

nos autos, da publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do 

artigo 257 do NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de 

mérito.

 Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.

Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.

 Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Às providências.

 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.: 917026 Nr: 41447-71.2014.811.0041

 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: JCADJ, ANDREZA TOMAZ DINIZ

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isso, NOMEIO como perito a DRª GISSELE MARIA PONCE NINCE, 

endereço Avenida Miguel sutil, 690, edifício Verona Tower, sala 204, 

bairro Jardim Paulista, Cuiabá-MT, telefone: (65) 99687-7652, e-mail: 

gissele.nince@gmail.com.Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a 

real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e 

se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem 

as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 
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oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, bem como a condição financeira das partes, intime-se a 

requerida para efetuar o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio 

dos trabalhos periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário 

para que todos sejam cientificados da referida designação. O laudo 

deverá ser apresentado pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da data do início dos trabalhos (CPC art. 477).Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). 

Intime-se PESSOALMENTE o requerente, bem como o advogado via DJE, 

informando a data e hora da perícia, para que o mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Após a conclusão dos 

trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos.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.: 736374 Nr: 32800-92.2011.811.0041

 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): PRADO & XAVIER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 3125 - A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:46.304-MG

 Código 736374

Vistos.

Tentada a pesquisa nos sistemas Bacenjud e Renajud pelo CNPJ de nº 

01.722.605/0001-99, o resultado retornou negativo pela inexistência do 

CNPJ informado nos autos.

Desta feita, intime-se a requerente para acostar aos autos número de 

CNPJ válido da requerida, a fim de ser apreciado o pedido de fls. 150/152.

 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.: 1040691 Nr: 41913-31.2015.811.0041

 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: PATRICIA NASCIMENTO TORRES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERALI BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA ALVES RIBEIRO MARTINS 

- OAB:20370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A

 Código 1040691

Vistos.

As partes comparecem informando que firmaram acordo, conforme se vê 

à fl. 93/94.

As fls. 95/96 foi juntado o comprovante do pagamento do valor avençado.

Desta feita, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTA esta ação, com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de 

Processo Civil.

Nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas 

igualmente (art. 90, § 2º). Todavia, as partes ficam dispensadas das 

custas remanescentes, se houver (art. 90, § 3º).

As partes desistiram do prazo recursal, assim, certifique-se o trânsito em 

julgado, e arquive-se com baixa na distribuição e cautelas de praxe.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 1ª de outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1134138 Nr: 24752-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GUIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO COUTINHO DANTAS DE SOUZA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:10.517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES 

- OAB:OAB/MT 17.234

 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). ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - OAB: 17.234/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1162785 Nr: 37092-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLEGIO PRUDENTE CAMPOS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17.184/MT, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, § 3° do CPC, solicitando informações quanto ao 

endereço do requerida LUCIANE APARECIDA BATISTA, inscrita no CPF 

027.231.949-06.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929631 Nr: 49091-65.2014.811.0041

 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: SIRO TOLENTINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEDA AGUA/ HYDROPANTANAL IND. E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160365 OAB/RJ, TAIS GONÇALVES MELADO OLIVEIRA - 

OAB:8.524/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA GODOY DA COSTA - 

OAB:7982, JORGE WILLIAM CORRÊA MOREIRA - OAB:5859/MT

 Vistos

Determino a remessa dos autos à conclusão para análise e prolação de 

sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 954553 Nr: 2357-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERISTON SANTOS SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante determinado na 

decisão saneadora. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 905469 Nr: 33887-78.2014.811.0041

 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: JOSÉ TADEU MARTINS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

DEFENSORIA PUBLICA- CUIABA - OAB:

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido contido na inicial.Condeno o autor ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com 

espeque no que estabelece o art. 85, § 2º e 6º do CPC, ao que suspendo 

a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a impossibilidade do autor 

em adimpli-las, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060, de 05.2.50.Após o 

trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 3 

de outubro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 889672 Nr: 23012-49.2014.811.0041

 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: JOSE ROBERTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALNER TADEU CARVALHO OLIVEIRA, 

LAURA APARECIDA MORAES DE OLIVEIRA, LAERCIO MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017/MT, DANIELLE TAQUES LEITE - OAB:10986/O, JOSE 

BATISTA FILHO - OAB:19793/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAWRENCE OLIVEIRA 

BARRETO - OAB:17.370/MT

 Vistos

Reitere-se o ofício de fl. 232, solicitando urgência na resposta a este 

Juízo, bem como alertando tratar-se de processo incluso na Meta 02/2018 

- CNJ.

Com o aporte das informações, cumpra-se o já determinado à fl. 226vº.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018 - CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 758030 Nr: 10243-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. R. P. TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12.120/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO GONÇALVES 

DO AMARAL - OAB:50659OAB/PR

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1131346 Nr: 23553-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE SILVA DE SOUZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DA ROCHA 

GARRUCHO GOMES - OAB:10388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031388 Nr: 37442-69.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:34.847-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1092852 Nr: 7439-97.2016.811.0041

 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: ANDERSON DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia.

Data: 06/11/2018

Horário: 09h30min

 Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello)
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Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 904686 Nr: 33333-46.2014.811.0041

 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: EADS, SIRLEI LERINDA DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 406948 Nr: 38126-04.2009.811.0041

 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: MARIA DALVANIR LIMA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1332185 Nr: 16065-37.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAY CARLOS DA FONSECA FILHO, MONICA IGREJA 

LEITE DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS DIAS DE CAMPOS - 

OAB:16.929, ROBERTO DIAS DE CAMPOS - OAB:2.850-A/MT, TOMÁS 

ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Nesse sentido, o parágrafo único do art. 100 do CPC estabelece:“Art. 

100. (...)Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as 

despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso 

de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida 

em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita 

em dívida ativa.” (grifo nosso)Destarte, indefiro a gratuidade e determino o 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção da ação, e face ao 

disposto no parágrafo art. 100 do CPC, aplico à parte requerente multa 

impondo-lhe pagamento de valor correspondente ao dobro das custas que 

deverão ser recolhidas, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado.Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de outubro de 2.018. Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 732140 Nr: 28298-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ANGELO KABBAD, GISELA ALVES 

DA COSTA, CLÁUDIA DE AZEVEDO MIRANDA, VICENCIA MARTINS 

MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AZEVEDO M. 

MENDONÇA - OAB:20.683, JOÃO DOS SANTOS MENDON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 Processo n. 28298-13.2011.811.0041

Código 732140

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. 1419/1420, 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.: 408117 Nr: 235-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARLEY DA SILVA AMORIM EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLIDEZ SERVIÇOS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 336126 Nr: 6831-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILIAN EXPRESS GERENCIAMENTO E TRANSPORTE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SUELI PERIN, MARCELO RENATO 

PERIN, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, RODOBENS - 

TRANSPORTES, ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE A. MACIEL SILVA - 

OAB:15141/O - MT, MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:OAB/SP 208972

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 399898 Nr: 32679-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO HENRIQUES DA FONSECA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE TOKKO TAKIMOTO, MAURO 

TAKIOMOTO, ROSANA DE ALMEIDA BARBOSA TAKIMOTO, MARIA 

JERONIMA ARTERO GAVIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

AUTORA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 360730 Nr: 30651-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA PEREIRA 

DA SILVA - OAB:7108 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Desta feita, atribuo à presente impugnação efeito suspensivo ao 

cumprimento da sentença proferida nestes autos, ou seja, suspendendo 

todos os atos executivos, nos termos do § 6º do artigo 525 do 

NCPC.Recolha-se incontinentemente o mandado de reintegração de posse 

independentemente do seu cumprimento e caso já tenha sido levado a 

efeito expeça-se imediatamente contramandado reintegrando a parte 

executada na posse do imóvel.Sem prejuízo, manifeste-se a parte 

exequente acerca da impugnação apresentada, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.Decorrido o prazo acima, suspenda-se este processo, por 

força da decisão proferida em 08/09/2008 na ação civil pública 

mencionada, determinando a suspensão de todas as ações promovidas 

pela parte aqui exequente relativamente aos imóveis do Conjunto 

Residencial Jardim Araça.Às providências. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, inclusive, sendo necessário, em sede de plantão 

judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 829366 Nr: 35181-05.2013.811.0041

 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: MARILENE AUXILIADORA EVANGELISTA NEVES ME, 

MARILENE AUXILIADORA EVANGELISTA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGIL SPORT ULTRAPAN INDÚSTRIA 

COMÉRCIO LTDA

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

OAB:10.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11.679/MT, RICARDO MATUCCI - OAB:OAB/SP 164.780

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 11361 Nr: 11043-28.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES (SINDSPREV/MT)

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PINTO DA MOTA - 

OAB:22.378/RS, LUCIANO RODRIGUES DANTAS - OAB:8.085/MT, 

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215, SHIRLEI 

MESQUITA SANDIM - OAB:5257, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18.103-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5.380/MT, EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - 

PROC. MUNICIPAL - OAB:5937 MT, MURILO ESPINDOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:12347, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ, que em razão do advogado da parte REQUERIDA, 

ora EXEQUENTE não estar devidamente cadastrado quando da publicação 

da Sentença de fl. 638 (doc. Anexo), informo que republicaremos o 

deliberado. Nada mais.

 "Vistos.

Defiro o pedido de fls. 632, anote-se o nome dos patronos do Sindicato de 

Trabalhadores (SINSPREV/MT) na capa dos autos.

Intime-se a requerida, ora exequente, para manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 811165 Nr: 17657-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZILENE GASPAR OKADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE ASSUNÇÃO NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONZALEZ - OAB:4066/B

 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, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça na carta 

precatória comarca de Santo André/SP. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 702051 Nr: 36672-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI JOSÉ DOS SANTOS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA FERREIRA QUEIROZ - 

OAB:9337-B, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

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

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre os cálculos acostados às fls. 

781/786. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016721-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

MARCIA COELHO RODRIGUES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016721-45.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIA COELHO RODRIGUES OLIVEIRA RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos 

A discussão nos autos cinge-se à regularidade ou não das faturas dos 

meses apontados na inicial, com a consequente existência ou não de falha 

na prestação dos serviços por parte da requerida. A requerente pleiteou 

que seja decretada a inversão do ônus da prova. A relação estabelecida 

nos autos é típica de consumo, ao que se aplica o Código de Defesa do 

Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional 
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das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

evidente potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), e a 

vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, principalmente 

quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do 

mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da 

prova, devendo o requerido apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

relatório do consumo de água na residência da autora nos anos de 2016 a 

2018, bem como relatório detalhado quanto a suspensão do fornecimento 

de água a residência da autora ante a alegação de quitação da fatura que 

deu origem ao "corte". No mesmo prazo, deve ser apresentada a íntegra 

dos eventuais procedimentos administrativos instaurados em face do 

hidrômetro da residência da requerente. Considerando o ponto 

controvertido fixado e a discussão apresentada nos autos, entendo 

necessária a produção de prova pericial, ao que com fulcro no que 

estabelece e autoriza o art. 464, CPC, ao que nomeio, como perita do juízo 

a Srª. Marciane Prevedello Curvo, Engenheira Civil, especialista em 

pericias judiciais, com endereço profissional na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, n° 491 – Edifício CREA, Bairro Araés, telefone (65) 3623-1396 

e (65) 98414-4141, e-mail: marcianebenc@brturbo.com.br e 

marcianepc@hotmail.com, realizar a respectiva perícia avaliando o imóvel 

em questão. Intime-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos, na forma do que 

estabelece o art. 465, § 1º do CPC. Transcorrido o referido lapso temporal, 

certifique-se o necessário, e então intime-se a empresa nomeada para 

que apresente proposta de honorários em 05 (cinco) dias (nos termos do 

art. 465, §2º do CPC), indique os profissionais que realizarão a pericia 

determinada, devendo informar a qualificação correspondente do(s) 

perito(s), bem como a sua inscrição na respectiva ordem de classe. 

Autorizo, desde já, que a referida empresa efetue carga dos autos para 

análise e proposta de honorários. Apresentada a proposta dos 

honorários, intimem-se as partes para ciência e manifestação em 05 

(cinco) dias. Outrossim, é válido registrar que no caso em análise é 

aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte 

da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus 

probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Desta forma, sendo a parte autora beneficiária da 

justiça gratuita, e de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o 

ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para 

realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as 

nomeações. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação 

processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pelas requeridas, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Com efeito, 

“(...)1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao caso dos 

autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6.No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Assim sendo, havendo concordância 

quanto aos honorários pericias, o requerido deverá efetuar o depósito em 

05 (cinco) dias, ao que deverá o perito ser intimado para dar início aos 

trabalhos em 10 (dez) dias. Desde já, autorizo o levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) dos honorários a favor da perita no início dos 

trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de 

entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. A 

perita deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 
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independentemente de termo de compromisso. Deve o perito, ainda, 

assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das 

diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias (art. 466, §2º 

do CPC.). O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 20 

dias, contados a partir da data em que o perito for comunicado para dar 

início aos trabalhos. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que 

no prazo comum de quinze dias se manifestem sobre o resulta-do, e na 

mesma oportunidade deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos, bem como se manifestar se insistem ou não na 

produção das demais provas pleiteadas e não apreciadas nesta 

oportunidade. Desde já, apresento os quesitos do juízos: 1) Existe algum 

problema no hidrômetro da residência da autora, ou o mesmo apresenta 

normal e regular funcionamento? 2) O consumo de água aferido pelo 

hidrômetro é compatível com o consumo de água do imóvel da autora? 3) 

Existe no imóvel da autora indícios, atuais ou antigos, de vazamento de 

água que possam impactar na leitura do hidrômetro? 4) Considerando os 

documentos apresentados pelas partes nos autos, é possível afirmar a 

existência de erro na leitura do hidrômetro apontada pelas faturas 

questionadas nos autos? Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de 

outubro de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032300-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAITON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032300-62.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JAITON ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. JAITON ALVES DOS SANTOS 

ajuizou a presente “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA” em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, pretendendo, liminarmente, a cominação a esta das 

obrigações consubstanciadas na sua abstenção em cortar o fornecimento 

de energia elétrica na UC – Unidade Consumidora n. 6/250338-1, instalada 

em sua residência, bem como de inscrever/manter o seu nome em 

cadastros restritivos de crédito. É o breve relato. Decido. Inicialmente, 

defiro à parte autora a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, 

nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido liminar de 

concessão de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe 

que: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar em 

sede de cognição sumária a cobrança de valor decorrente de 

recuperação de consumo, aviso de corte ou de inscrição do seu nome em 

cadastros restritivos de crédito, mormente pelo fato do corte do serviço de 

fornecimento de energia elétrica em decorrência do inadimplemento de 

fatura em que conste valor relativo a recuperação de consumo ser tido 

como ilegítimo pela jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de 

Justiça. Ou seja, a prova pré-constituída não é inequívoca diante das 

alegações vertidas. Do mesmo modo, não foi possível verificar o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o dano que a 

parte autora vier a sofrer em decorrência de conduta da parte ré que 

venha a ser eventualmente considerada abusiva ou ilícita será resolvido 

em perdas e danos. Assim, não preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada não comporta 

deferimento, eis que não evidenciados a probabilidade do direito, 

tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta útil do processo. Diante 

do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada. Em 

atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 

23/11/2018, às 13:00 horas, para audiência de conciliação que que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, 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 gratuidade de justiça, consigne-se que a 

parte autora poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários 

ao cumprimento das diligências para maior agilidade processual. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028485-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CILMARIA MOREIRA DE FRANCA RÉU: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO Vistos. CILMARIA MOREIRA DE FRANCA ajuizou a presente 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO 

ILÍCITO” em desfavor do KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (atual 

denominação do HSBC Bank Brasil S/A), pretendendo, liminarmente, a 

exclusão do seu nome do CCF – Cadastro de Emitentes de Cheques Sem 

Fundo. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, defiro à parte autora 

a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 

98 do NCPC. Com relação ao pedido liminar de concessão de tutela 

provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 
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posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, quais sejam, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ao 

passo que, embora tenha acostado aos autos cópia dos cheques, extrato 

do SERASA e boletim de ocorrência, não logrou êxito em demonstrar 

quando foi efetivamente notificada pelo banco réu da devolução de 

cheques de sua titularidade e a consequente inclusão do seu nome no 

CCF – Cadastro de Cheques sem Fundos (id´s 15040644 a 15040729), o 

que aparenta ter ocorrido em data bastante remota (2013), o que, além de 

afastar a probabilidade da sua pretensão, retira-lhe o requisito do perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Do mesmo modo, como 

já dito, não foi possível verificar o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, uma vez que o dano que a parte autora vier a sofrer em 

decorrência de conduta da parte ré que venha a ser eventualmente 

considerada abusiva ou ilícita será resolvido em perdas e danos. Assim, 

não preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, a liminar 

requestada não comporta deferimento, eis que não evidenciados a 

probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta 

útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência vindicada. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, 

DESIGNO o dia 23/11/2018, às 12:30 horas, para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (NCPC, 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, 335, I). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de outubro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022699-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO BARBOSA DE AGUIAR (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 05/11/2018, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 

e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033198-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Partes da designação da pericia para o dia 05/11/2018, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 

e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022707-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CARNEIRO FERREIRA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 05/11/2018, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 

e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1013436-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVINO DE SOUZA BARBOSA (AUTOR(A))

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013436-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELVINO DE SOUZA BARBOSA RÉU: MARCIA CRISTINA PEREIRA Cuida-se 

de AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS C.C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ELVINO DE SOUZA BARBOSA em 

desfavor de MARCIA CRISTINA PEREIRA. Para tanto, argumenta que foi 

entabulado contrato de locação pelo prazo de 12 (doze) meses, com início 

em 10/06/2017, pelo valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

Ocorre que o requerido encontra-se inadimplente desde novembro/2017 

com as mensalidades do aluguel, possuindo um débito de R$ 2.509,98 

(dois mil quinhentos e nove reais e noventa e oito centavos). Apesar de 

notificada para o pagamento e desocupação do imóvel tem quedado inerte. 

Pretende a parte requerente a concessão da tutela de urgência in limine 

para a realização do despejo da parte ré. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. As possibilidades de despejo 

liminar estão estabelecidas no art. 59 da Lei n. 8.245/1991, incluindo, 

dentre outras, a seguinte hipótese: Art. 59. Com as modificações 

constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º 

Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel 

e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) Na presente ação, 

pretende o locador despejar o locatário em razão do inadimplemento dos 

aluguéis e encargos locatícios desde novembro de 2017. Destarte, 

considerando-se a presença dos requisitos legais para a caracterização 

da hipótese de despejo imediato prevista no inciso IX do § 1º do art. 59 da 

Lei n. 8.245/1991, especialmente porque o contrato firmado não está 

assegurado com qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 

8.245/91, impõe-se o deferimento da liminar postulada pelo promovente, 

ficando o despejo condicionado à prestação de caução equivalente a três 

meses de aluguel, consoante estabelecido no § 1º do art. 59 da Lei n. 

8.245/1991. Necessário ressaltar, ainda, que a ordem de despejo poderá 

ser evitada pelo inquilino durante o prazo para desocupação do imóvel, 

conforme regra do § 3º, do art. 59, da Lei 8.245/91: “No caso do inciso IX 

do § 1º deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e 

elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos 

para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar 

depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma 

prevista no inciso II do art. 62”. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela 

de urgência, concedendo a parte ré o prazo de 15 (quinze) dias para 

desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório, ficando a 

ordem condicionada à prestação de caução equivalente a 3 (três) meses 

de aluguel e observada a faculdade prevista no § 3º do art. 59 da Lei n. 

8.245/1991. 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 22/10/2018, às 11h, 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016711-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

NATALINA DE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Partes da designação da pericia para o dia 05/11/2018, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 

e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015328-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

N. C. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 05/11/2018, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 

e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027673-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

FABRICIA LEONARDO CAVALCANTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Partes da designação da pericia para o dia 05/11/2018, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 

e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033869-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GILDSON ALVES GONCALVES (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Partes da designação da pericia para o dia 05/11/2018, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 

e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patrono da referida designação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028200-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

CASA PRADO A . M COMERCIO DE CONFECCAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE FATIMA GIACOMAZZO (RÉU)

MARCIO DE ALMEIDA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028200-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CASA PRADO A . M COMERCIO DE CONFECCAO LTDA - EPP RÉU: 

MARCIO DE ALMEIDA RODRIGUES, LUCIANA DE FATIMA GIACOMAZZO 

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 10/12/2018, às 11h, 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 25 de setembro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031540-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JOAO VIEIRA (AUTOR(A))

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (RÉU)

UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031540-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAURICIO JOAO VIEIRA RÉU: PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES 

TOXICOLOGICOS LTDA, UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO 

EIRELI - EPP 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 10/12/2018, às 9h30, 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). 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 - MT, 26 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005159-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLEYTON CRISTIAN VAZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 05/11/2018, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º 

Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 

e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031540-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JOAO VIEIRA (AUTOR(A))

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (RÉU)

UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031540-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 
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MAURICIO JOAO VIEIRA RÉU: PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES 

TOXICOLOGICOS LTDA, UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO 

EIRELI - EPP 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 10/12/2018, às 9h30, 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). 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 - MT, 26 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1032994-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NANCI PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

NEIDE LUCIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032994-31.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: NEIDE LUCIANA DA SILVA Dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 

de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032368-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENALT JOSE DA SILVA ZIMINIANI (AUTOR(A))

DAYHANA SHINO TADA ROJAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATITUDE CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 

EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032368-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENALT JOSE DA SILVA ZIMINIANI RÉU: ATITUDE CONSTRUTORA E 

COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP Intime-se a parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 

custas judiciais. Advirto ao exequente que o não atendimento de tais 

providências acarretará no cancelamento da distribuição (art. 290, do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 02 de outubro de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003126-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GINA MARIA TIMOTHEO DA COSTA VALMORBIDA (EXEQUENTE)

ARTUR VIANNA DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003126-08.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GINA MARIA TIMOTHEO DA COSTA VALMORBIDA EXECUTADO: JOSE 

MIKHAEL MALUF NETO Defiro o pedido de penhora formulado no ID n. 

12721027. Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação 

ao executado. Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, 

intime-se a parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 5 

(cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC. Em caso negativo, 

manifeste-se a parte exequente, em igual prazo, indicando bens passíveis 

de penhora. Defiro o pedido de inclusão do nome da parte executada 

JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO (CPF nº. 042.504.031-30) nos órgãos de 

proteção ao crédito referente ao débito ora executado no importe de R$ 

265.154,98 (duzentos e sessenta e cinco e cento e cinquenta e quatro 

reais e noventa e oito centavos), devendo ser expedido ofícios ao 

SPC/SERASA para as devidas anotações (CPC, art. 782, §3º). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 2 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1109119 Nr: 14319-08.2016.811.0041

 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: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, CIELO S. 

A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, Maria Elisa Pinto Coelho Reis - 

OAB:236117, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032-B/MT

 Designo audiência de instrução para o dia 26 de março de 2019 às 16 

horas para oitiva das partes e testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1116035 Nr: 17041-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5.896/OAB-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:327.026/SP

 Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se a parte autora acerca da 

proposta de fls. 109/111, no prazo de 15 (quinze)dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1124552 Nr: 20695-10.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEY DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO A GAZETA LTDA - RECORD

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 57 de 547



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213

 Designo audiência de instrução para o dia 27 de março de 2019 às 16 

horas para oitiva das partes e testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1149614 Nr: 31552-18.2016.811.0041

 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: RENATA COELHO CAMARA PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7102-B

 Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, 

ficando a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade da 

justiça.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 930213 Nr: 49435-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO RAMON AGUILA GONZALEZ, EMI-KA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 Intimem-se as partes, por meio de seus procuradores constituídos, para, 

querendo, oferecerem alegações finais em prazos sucessivos de 15 

(quinze) dias.

Com estas providências, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1107164 Nr: 13456-52.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO DO EDIFICIO COPACABANA, ROMULO 

CAPELETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI DE ARAÚJO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO TARDIN - OAB:4479/MT

 Diante do teor do Oficio Circular n. 05/2016/PRES, datado de 22/03/2016, 

informando acerca da incapacidade dos Centros Judiciários de 

Conciliação (CEJUSCs) para atender todas as demandas, bem como com a 

finalidade de não prejudicar os jurisdicionados e primando pela aplicação 

do principio da celeridade processual, deixo de designar audiência de 

conciliação ou mediação conforme previsto no art. 334 do 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).

 Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011621-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

PATRICK ALVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO CLUBE FM ARENAPOLIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011621-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD RÉU: 

RADIO CLUBE FM ARENAPOLIS LTDA - ME Cuida-se de AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL c.c PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE CARÁTER INIBITÓRIO c.c PERDAS E DANOS ajuizada por ESCRITÓRIO 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, em desfavor de 

RÁDIO CLUBE FM ARENÁPOLIS LTDA. Em síntese, relata o autor que é 

organizado pelas associações de titulares de direitos autorais, nos termos 

da Lei 9.610/98, para exercer prerrogativa exclusiva de arrecadar e 

distribuir em todo o território nacional, a receita auferida à título de direitos 

autorais, em decorrência da utilização pública por parte de diversos tipos 

de usuários de obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas, o que é 

um direito constitucionalmente garantido. Ocorre que a ré desde março de 

2015 vem se utilizando habitual e continuadamente, de obras musicais, 

lítero-musicais e fonogramas, mediante execução/transmissão, 

radiodifusão de composições musicais, contudo sem efetuar o pagamento 

das taxas pela execução destas. Assim, pugna pelo deferimento da tutela 

provisória de urgência para que seja determinado que a ré suspenda e/ou 

interrompa qualquer execução de obras musicais, lítero-musical e 

fonogramas enquanto não providenciar a autorização expressa para a 

execução. A inicial veio acompanhada de documentos. É o breve relato. 

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. No caso dos autos tenho que não restou demonstrada 

de forma satisfatória a probabilidade do direito invocado, sendo 

necessária a formação do contraditório e instrução probatória para se ter 

maiores subsídios sobre a questão. Ademais, ausente o perito de dano, 

pois conforme narrado na inicial o fato gerador perdura desde março de 

2015, sendo que somente agora vem em juízo rogando providências. 

Nesse trilhar, colaciono alguns julgados do TJMT: AGRAVO - AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - ECAD - AUSÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - 

RECURSO DESPROVIDO.A matéria relacionada com os direitos autorais 

não é singela e demanda ampla discussão, pelo que não há que se deferir, 

de plano, a liminar.(AI 137808/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2015, 

Publicado no DJE 21/01/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO 

DE EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS - ECAD - ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA INDEFERIDA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS 
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AUTORAIS QUE POR SI NÃO AUTORIZA A PRETENSÃO LIMINAR - 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILANÇA - RECURSO DESPROVIDO. Ante a 

inexistência de prova inequívoca que demonstre a verossimilhança da 

alegação, bem como a ausência de comprovação de fundado receio de 

dano irreparável, no tocante ao possível dano, impossível a concessão da 

tutela antecipada. “Apesar de o artigo 68 e 105 da Lei nº 9.610/98 exigirem 

apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da 

transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, tal regra 

não deve ser interpretada de forma isolada, mas com o disposto nos 

artigos 273 e 804, ambos do CPC, segundo os requisitos para o 

deferimento de tutelas antecipadas e liminares, pleito deduzido pelo 

agravante na ação originária.” (Des. Guiomar Teodoro Borges).(TJ/MT - 

Recurso de Agravo de Instrumento nº 103333/2011- Relator Des. Juracy 

Persiani - Data de Julgamento: 25-01-2012) Diante do exposto, indefiro o 

pedido de antecipação de tutela 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 

10/12/2018, às 8h30 – Sala 6, com vistas à conciliação a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de setembro 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008542-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI JUVENIL (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008542-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDINEI JUVENIL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Valdinei Juvenil, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento do Seguro 

Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 23/01/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 13885302. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, aduz que o 

nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada 

ao ID 13885302. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 23/01/2018. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 13885302, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

12505987. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 23/01/2018. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 12505987), bem como laudo pericial (ID 13885302). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 23/01/2018, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13885302, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior direito com repercussão avaliada 

em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 

35% (trinta e cinco por cento). E ainda, invalidez permanente parcial 

incompleta do segmento da coluna lombar com repercussão avaliada em 

25% (vinte e cinco por cento) de 100% (cem por cento), calculada em 
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25% (vinte e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos membros superiores, o percentual do incidente é de 70% (setenta por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que resulta na quantia de R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais); e para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um segmento da coluna lombar, o percentual do incidente é 

de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta na quantia de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando o laudo pericial acostado 

consigna que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior direito com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais) e invalidez permanente parcial incompleta 

do segmento da coluna lombar com repercussão avaliada em 25% (vinte e 

cinco por cento) encontrando-se o valor de R$3.375,00 (três mil trezentos 

e setenta e cinco reais), totalizando o montante de R$ 8.100,00 (oito mil e 

cem reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 8.100,00 (oito mil e 

cem reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária a partir da data do sinistro em 23/01/2018 (Súmula 43 do STJ). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 02 de outubro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024058-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

THIAGO WESLEY DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1024058-51.2017.8.11.0041 AUTOR: 

THIAGO WESLEY DA SILVA CAMPOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 13096429. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033751-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE VICENTE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033751-59.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE VICENTE FERREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Jose Vicente Ferreira de Souza, em face de Porto 

Seguro CIA De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 03/09/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 11854302. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e da falta 

de interesse de agir. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez, bem como, alega a 

regularidade do valor pago em sede administrativa. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 14008150. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 03/09/2017. Verifico que já foi 

produzido laudo médico de ID 14008150, e não há outras provas a serem 

produzidas. Passo a análise da preliminar suscitada. I – Da legitimidade 

passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar de 

ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 10554184. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo 

a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 03/09/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 10554184), bem como laudo pericial (ID 14008150). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 03/09/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 
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11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 14008150, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta por lesão neurológica com repercussão avaliada em 

25% (vinte e cinco por cento) de 100% (cem por cento), calculada em 

25% (vinte e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de lesão neurológica, o percentual incidente 

é de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando o laudo pericial 

acostado consigna que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta por lesão neurológica com repercussão avaliada em 

25% (vinte e cinco por cento), encontra-se o montante de R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

Porto Seguro CIA De Seguros Gerais ao pagamento do importe em R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 03/09/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 02 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022731-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ANDERSON JOSE DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1022731-71.2017.8.11.0041 AUTOR: 

ANDERSON JOSE DA CUNHA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id.14310680 . Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028706-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ERALDO BOSCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1028706-74.2017.8.11.0041 AUTOR: 

ERALDO BOSCO DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 14310492. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015196-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BORGES DE SA GOMES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1015196-28.2016.8.11.0041 AUTOR: FELIPE 

BORGES DE SA GOMES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id.14305301. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029741-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIO DOS REIS ANDRADE (REQUERENTE)

MARIA ALESSANDRA SILVA NUNES AGARUSSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EMILIO ADORNO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029741-35.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

conforme deprecado. Após o cumprimento, devolva-se ao Juízo de 

origem. Expeça-se o necessário. Cuiabá, 3 de outubro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030566-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS 

DAS EMPRESAS VINCULADAS A EXPLORACAO DE ENERGIA ELETRICA 

DO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030566-76.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de carta precatória extraída da Ação de cobrança movida pelo MUNICÍPIO 

DE PONTES E LACERDA em desfavor de COOP. DE ECON. DE CRED. 

MUTUO DOS EMP. EMPRES. VINC, todavia, os autos foram distribuídos 

para esta Quinta Vara Cível. A par disso, declino a competência para uma 

das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca, nos termos 

da Resolução N° 11/2017-TP. Redistribua-se. Cuiabá, 04 de outubro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031973-20.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNIR MARTINS SALOMAO (ADVOGADO(A))

SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUZINETE DE MIRANDA (REQUERIDO)

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031973-20.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

conforme deprecado. Após o cumprimento, devolva-se ao Juízo de 

origem. Expeça-se o necessário. Cuiabá, 3 de outubro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031681-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MATILDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LEANDRO GOMES DALLAZEM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALT BRASIL - ADMINISTRACAO DE LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031681-35.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de carta precatória distribuída para esta unidade Judiciária. Diante da 

análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que não há 

pedido de justiça gratuita na exordial ou despacho concedendo-a, bem 

como, comprovação do recolhimento das Custas Judiciais e Taxa 

Judiciária. Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou 

apresentar as guias de custas de distribuição devidamente recolhidas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução. Deverá ainda, a parte 

autora apresentar os documentos exigidos no art. 260, II do CPC, em 

especial a procuração Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e nada sendo 

requerido, certifique-se e devolva ao Juízo de Origem, nos termos do art. 

393 da CNGC/TJMT. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de outubro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014249-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

JUCILENE MACEDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014249-03.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A autora 

noticia que o réu ainda não cumpriu a decisão que concedeu a tutela de 

urgência e pede por aplicação de multa. Infere-se dos autos que a decisão 

de Id 14993641 não foi objeto de recurso e, mesmo assim, o réu ainda 

cumpriu a a tutela deferida. A par disso, defiro o pedido de Id. 15698040 e 

aplico a multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a 30 

dias. Intime-se o réu para comprovar em juízo o cumprimento da obrigação, 

em 48 horas. Cuiabá, 4 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032441-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE (AUTOR(A))

RODRIGO MESSAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MASSAYUKI SALLES (RÉU)

CLAUDEMIR BERTE (RÉU)

ALDIR WELKE (RÉU)

ILDEMAR BOFF (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do 

art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

proceder a intimação da parte autora para efetuar o pagamento de 

diligência, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento 

d e v e r á  s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 4 de 

outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008487-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA (ADVOGADO(A))

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON PEREIRA GAMA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008487-40.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID: 9351522. Expeça-se o mandado de citação para o endereço 

informado no ID: 9351522. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 4 

de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031956-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Sérgio Boneti (REQUERENTE)

AYSLAN CLAYTON MORAES (ADVOGADO(A))

ADAIR BONETTI (REQUERENTE)

MARIA ESTELA BISCARO BONETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JAIME CRISTÃO PAIM (REQUERENTE)

AGNALDO HORACIO (REQUERENTE)

TONINHO (REQUERENTE)

Misael Messias (REQUERENTE)

Batoré (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031956-81.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

conforme deprecado. Após o cumprimento, devolva-se ao Juízo de 

origem. Cuiabá, 4 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

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 
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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

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812436 Nr: 18928-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL), AOTORY DA SILVA 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E DA SILVA EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): E DA SILVA EMPREENDIMENTOS, CNPJ: 

09221691000128. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação da parte devedora, acima qualificada, 

para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, 

§2º do CPC), efetuanto o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito.

Despacho/Decisão: Processo nº 18928-39.2013.811.0041Código 

812436VistosTrata-se de cumprimento de sentença requerido por Claro 

S.A e Aotory da Silva Souza em face de E. da Silva Empreendimentos. 

Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema 

Apolo.Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento 

da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.Na hipótese de a devedora ser representada pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procuradores constituídos nos 

autos, ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a 

intimação para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta 

com aviso de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da 

devedora somente será realizada por edital, quando, citada na forma do 

art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de conhecimento. Não 

ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa 

de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 

1º do art. 523 do CPC.Em caso de pagamento parcial a multa e honorários 

recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).Por 

fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Cuiabá, 23 de agosto de 2018.Ana Paula da Veiga 

Carlota MirandaJuíza de Direito

Advertência: 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.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, IGOR CHABALIN 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 03 de outubro de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 375081 Nr: 11456-26.2009.811.0041

 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: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE BENTO DOS SANTOS, 

CLARICE BOHNENBERGER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA A. PEREIRA DA SILVA - 

OAB:7.108-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória expedida nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 394251 Nr: 29950-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M M COMÉRCIO EQUIP. HOSP. E LABARATÓRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKLEVE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ORTOPEDIA LTDA, ESPAÇÕ FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

FINANCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6079, ROGÉRIO CAPAROSSI E SILVA - OAB:6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. - OAB:, RAQUEL ROMERO DE OLIVEIRA 

FERNANDES - OAB:11145/GO

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória expedida nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 908666 Nr: 35953-31.2014.811.0041

 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: GISELE PIRES CAMARGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, 

LHCDO, GISELE PIRES CAMARGO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELL HARLISSON PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT, BRUNO MARTINS SORNA - OAB:19.693-O, 

MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - OAB:8.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória expedida nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 907661 Nr: 35337-56.2014.811.0041

 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: DIEGO ROBERTO WUDARSKI DUTRA

 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

 Vistos.

Trata-se de pedido de substituição processual formulado pelos genitores 
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do autor Diego Roberto Wudarski Dutra, que faleceu em 05/10/2014, 

conforme certidão de óbito (p.119/126).

A ré não concorda com a substituição processual, afirmando que a 

indenização é personalíssimo, devendo os autos ser extinto (p.153/155).

É o relatório. Decido.

A substituição processual é plenamente possível, tendo em vista que não 

se trata de direito personalíssimo, mas patrimonial, que não desaparece 

com o óbito do autor.

 Na certidão de óbito consta que Diego não era casado e nem deixou 

filhos, a qual foi corroborada com a informação prestada pelo INSS – 

Instituto Nacional de Seguro Social (p.148).

Diante disso, defiro a substituição processual, nos termos do art. 110, do 

CPC.

 Proceda a substituição no Sistema Apolo e capa dos autos para constar o 

nome dos genitores como autores.

Considerando que o autor veio a óbito e sendo necessária a realização da 

perícia, no intuito de averiguar a lesão incapacitante, bem como a 

extensão do dano, a prova será realizada de forma indireta.

Intime-se o perito nomeado para dar inicio aos trabalhos periciais com 

urgência, eis que este processo está inserido na Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 03 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1115701 Nr: 16906-03.2016.811.0041

 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: PAULO PEREIRA GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

PAULO PEREIRA GOMES em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ R$ 1.012,50 (mil e doze 

reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso.Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (art. 85, § 8º do 

CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 03 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894509 Nr: 26212-64.2014.811.0041

 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: DORILDO PAULINO SIEVERS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por DORILDO PAULINO SIEVERS em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS.Quanto aos honorários periciais, determino o 

pagamento no importe de 20% em favor do perito, pelos trabalhos 

desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, tendo em vista 

a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito em favor do 

perito. Devolva o numerário depositado nos autos à Seguradora. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 03 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 76859 Nr: 6438-10.1998.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celma da Silva Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA

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

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Defiro o levantamento da quantia depositada. Expeça-se alvará, como 

requerido.

 Intime-se a exequente para informar se a obrigação foi satisfeita, em 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 341108 Nr: 11317-11.2008.811.0041

 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: APARECIDA SILVA MOTA DAMIÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

Intime-se a exequente para se manifestar sobre o depósito realizado pela 

executada às p. 365/368, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 861297 Nr: 2756-85.2014.811.0041

 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: IARA MONTEIRO FRACISCONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARIA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 69, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1314470 Nr: 11896-07.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO AGOSTINHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:17564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16412/O

 Desta feita, DEFIRO LIMINARMENTE A TUTELA DE URGÊNGIA 

SATISFATIVA e DETERMINO a suspensão da restrição de circulação 

realizada sobre o veículo TOYOTA/COROLLA XEI18VVT, ano 2002, 

modelo 2003, placa JZQ-9928/MT. Considerando que o embargado está 

devidamente representado nos autos de execução em apenso, 

promova-se, nestes autos, a regularização da representação processual 

do mesmo, cadastrando seus patronos. Cite-se o embargado, na pessoa 

do seu advogado, para que conteste a presente demanda, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do parágrafo único do art. 683 do 

CPC.Apresentada a contestação, intime-se o embargante para que, 

querendo, impugne-a, nos termos do art. 350 do CPC.Após, retornem-me 

os autos conclusos.Intimem-se todos. Cumpra-se.Cuiabá, 3 de outubro de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 908365 Nr: 35760-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCADI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., ROSA 

MARIA DIAS BAROZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEXÃO BRASIL SERVIÇOS E 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:5.794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 283, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 887152 Nr: 21355-72.2014.811.0041

 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: ICDS, ELIANE DE ARRUDA CABRAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

ISABELLA CABRAL DA SILVA representada por sua genitora ELIANE DE 

ARRUDA CABRAL em face de ITAÚ SEGUROS S/A, para condená-la:a) 

Ao pagamento da quantia de R$ 6.750,0 (seis mil, setecentos e cinquenta 

reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso;b) ao pagamento 

do valor de R$ 765,00(setecentos e sessenta e cinco reais), referente às 

despesas médico hospitalares, devidamente corrigido com juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

desembolso;Custas e despesas processuais pela ré, bem como 

honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação (art. 85, § 2º do CPC).Após o trânsito em julgado, e decorrido 

o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 03 

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.: 462535 Nr: 31074-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICIANE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FERRAZ FERRASONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AFRÂNIO MAIA DE ALMEIDA, 

TEREZA MOREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA BARROS PORFÍRIO 

SOBRINHO - OAB:10223, VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ MAIA DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 9.153

 Vistos

 Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 896978 Nr: 27547-21.2014.811.0041

 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: XPS ELETRONICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM TELECOM SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIROZSHAW KECOBADE BAPUGY 

RUSTOMGY JUNIOR - OAB:OAB/SP 246.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

reconheço a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo e consequentemente julgo 

EXTINTA esta ação monitoria proposta por XPS Eletrônica LTDA contra a 

MM Telecom Serviços LTDA.Custas processuais recolhidas com a inicial. 

Honorários advocatícios sucumbenciais indevidos, eis que não houve a 

triangularização processual.Autorizo o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial, mediante substituição por cópia.Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 03 de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 923765 Nr: 45698-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVILLE HOTÉIS E TURISMO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFB DE CANAVARROS EMP TUR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Raíssa I. da Silva Cardoso - 

OAB/MT 17.019 - OAB:, LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - 

OAB:8400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Victor Oliveira 

Canavarros - OAB:23.109/MT

 Processo n° 45698-35.2014811.0041

Código: 923765

Vistos e etc.

Assiste razão o alegado pelo embargante, eis que das publicações não 

constaram o nome do seu patrono. Assim, a fim de evitar eventuais 

alegações de cerceamento de defesa, chamo o feito a ordem e reabro a 

instrução processual e consequentemente redesigno o dia 12/12/2018 às 

16:00- horas para audiência de instrução e julgamento, momento em que 

será colhido o depoimento das testemunhas a serem arroladas pelo 

embargante JFB de Canavarros.

Intime-se a o réu JFB de Canavarros para cumprir o que determina o 

art.455 do CPC:

“Art. 455. 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.

§ 1o A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso 

a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3o A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1o importa 

desistência da inquirição da testemunha.”

(destaquei)

Intimem-se todos, nos termos da decisão. 120.

Expeça-se o necessário e com URGÊNCIA. Processo incluso na Meta 

02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 03 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 154496 Nr: 1065-23.1983.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANAIR SANTINI, OLIVA SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR AZEVEDO SELVÁTICO - 

OAB:21282/O, FRANCIANE APARECIDA DE CARVALHO CRUZ - 

OAB:4321/MT, VALDEVINO FERREIRA DE AMORIM - OAB:640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OSMAR TEIXEIRA - 

OAB:9916/RS, Petronília da Silva Martins - OAB:2.981
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 Diante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente na presente 

ação, e em consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso II do Novo Código de Processo Civil.Eventuais 

custas pelos autores.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 03 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.: 948565 Nr: 59453-29.2014.811.0041

 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: LUCINEI MARTINS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT, NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - 

OAB:16206-MT, SÉRGIO LUIS O. F. DA COSTA - OAB:15457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

reconheço a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo e consequentemente julgo 

EXTINTA esta ação monitoria proposta por Lucinei Martins Ribeiro contra 

Luiz de Paula.Custas processuais recolhidas com a inicial. Honorários 

advocatícios sucumbenciais indevidos, eis que não houve a 

triangularização processual.Autorizo o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial, mediante substituição por cópia.Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 03 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.: 1039034 Nr: 41175-43.2015.811.0041

 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: THOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ACESSÓRIOS 

LTDA, JAIRO PRIOTO, MARA ELIANE MENEGASSO PRIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECARRERA LOGÍSTICA E TRANSPORTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15136, JONATHAS BORGES HOSAKA - OAB:OAB/MT 13.156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 41175-43.2015.811.0041

Código: 1039034

Vistos e etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a certidão de p. 80, em 

05 (cinco) dias.

Após, concluso para deliberações.

Cuiabá, 03 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1116686 Nr: 17324-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACSON CONCEIÇÃO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:13.156-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE PIONA - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214

 Processo nº 17324-38.2016.811.0041

Código 1116686

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Jacson Conceição da 

Silva em face de Telefônica Brasil S/A Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 03 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 906839 Nr: 34772-92.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI CORREA LEITE

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ANDERSON DA SILVA 

SANTOS - OAB:19525/O-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Processo nº. 34772-92.2014.811.0041

Código 906839

Vistos e etc.

Diante o falecimento do autor informado a p. 209/215, suspendo a 

tramitação do feito (art.313, I do CPC).

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para habilitação dos herdeiros (art. 

313, §2, I do CPC).

Cuiabá, 03 de outubro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894508 Nr: 26211-79.2014.811.0041

 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: ANAIR CANDIDA RIBEIRO

 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:8506-A/MT

 Processo nº 26211-79.2014.811.0041

Código 894508

DESPACHO

Intime-se a parte ré para se manifestar sobre o pedido de desistência da 

ação de p. 142, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Processo da meta 02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 03 de outubro de 2018.
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Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 899599 Nr: 29513-19.2014.811.0041

 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: ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD, EVELYN MARIA 

AGUIRRE HADDAD, CLEIDE IMÓVEIS LTDA - ME, JOSÉ ORLANDO 

AGUIRRE HADDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY OUVERNEY DE FREITAS, SUELLEN 

ELMI REINALDET DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:5820-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, 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 efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 880218 Nr: 16903-19.2014.811.0041

 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: NEANY SANTOS SILVA, DANILO MOSCHETA 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO D'ABINER FERNANDES - 

OAB:MT/12.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, FABIO RIVELLI - 

OAB:OAB/MT 19.023-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação proposta por 

NEANY SANTOS SILVA e CONDENO as rés GOLDFARB PDG3 

INCORPORAÇÕES LTDA. e GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A ao pagamento de DANOS MATERIAIS, consistente na 

devolução dos alugueis pagos no período de atraso, compreendido entre 

01/09/2013 a 24/03/2014, no valor mensal de R$ 1.250,00 (um mil 

duzentos e cinquenta reais), além do pagamento das taxas condominiais, 

eis que CONFIRMO a liminar concedida. Os valores apurados deverão ser 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo 

índice INPC, a partir da data de vencimento de cada prestação.Diante do 

atraso injustificado, CONDENO as rés ao pagamento de indenização por 

DANOS MORAIS no valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ).Considerando que 

a autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno as rés ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 

sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 dias úteis sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 905468 Nr: 33886-93.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA REGINA DE MAGALHÃES

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

S/A - BANCO MÚLTIPLO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4.635

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos desta ação proposta por KATIA REGINA DE 

MAGALHÃES para CONDENAR o réu SUPERMERCADO MODELO 

LTDA:1.Ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data 

desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ);2.Ao pagamento de indenização 

pelos DANOS MATERIAIS no valor de R$ 592,12 (quinhentos e noventa e 

dois reais e doze centavos), que deverá ser acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação (405, 

CC).Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

assim como 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 CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201587 Nr: 5156-67.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELBER COSTA BAIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870/MT

 Processo n. 5156-67.2017.811.0041

Código 1201587

Vistos.

Trata-se de incidente de busca e apreensão de autos instaurado por este 

Juízo em face do advogado WELBER COSTA BAIMA.

A gestora da secretaria certificou que o processo n. 367467 foi devolvido 

pelo causídico em 30/03/2017.

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que este incidente foi instaurado com a finalidade de 

efetuar a busca e apreensão do processo, código 367467, uma vez que 

constava em carga com o advogado Welber desde o dia 29 de setembro 

de 2016.

A gestora da secretaria certificou que o advogado devolveu os autos.

Diante da certidão que processo foi devolvido pelo advogado antes de dar 

cumprimento ao mandado de busca e apreensão, verifica-se, portanto, a 

perda do objeto desta ação.

Posto isto, JULGO EXTINTO este incidente e determino seu arquivamento.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Sem custas.

Cuiabá, 1º de setembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201593 Nr: 5164-44.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 Processo n. 5164-44.2017.811.0041

Código 1201593

Vistos.

Trata-se de incidente de busca e apreensão de autos instaurado por este 

Juízo em face do advogado ASSIS SOUZA OLIVEIRA.

A gestora da secretaria certificou que o processo n. 754558 foi devolvido 

pelo causídico em 06/04/2017.

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que este incidente foi instaurado com a finalidade de 

efetuar a busca e apreensão do processo, código 754558, uma vez que 

constava em carga com o advogado Assis desde o dia 16 de dezembro 

de 2016.

A gestora da secretaria certificou que o advogado devolveu os autos.
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Diante da certidão que processo foi devolvido pelo advogado antes de dar 

cumprimento ao mandado de busca e apreensão, verifica-se, portanto, a 

perda do objeto desta ação.

Posto isto, JULGO EXTINTO este incidente e determino seu arquivamento.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Sem custas.

Cuiabá, 1º de setembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201590 Nr: 5160-07.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA DE MATOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002

 Processo n. 5160-07.2017.811.0041

Código 1201590

Vistos.

Trata-se de incidente de busca e apreensão de autos instaurado por este 

Juízo em face da advogada MARINALVA DE MATOS SANTANA.

A gestora da secretaria certificou que o processo n. 1008789 foi 

devolvido pela causídica em 17/03/2017.

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que este incidente foi instaurado com a finalidade de 

efetuar a busca e apreensão do processo, código 1008789, uma vez que 

constava em carga com a advogada Marinalva desde o dia 10 de outubro 

de 2016.

A gestora da secretaria certificou que a advogada devolveu os autos.

Diante da certidão que processo foi devolvido pela advogada antes de dar 

cumprimento ao mandado de busca e apreensão, verifica-se, portanto, a 

perda do objeto desta ação.

Posto isto, JULGO EXTINTO este incidente e determino seu arquivamento.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Sem custas.

Cuiabá, 1º de setembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201124 Nr: 5008-56.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18.213/MT

 Processo n. 5008-56.2017.811.0041

Código 1201124

Vistos.

Trata-se de incidente de busca e apreensão de autos instaurado por este 

Juízo em face da advogada ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA.

A gestora da secretaria certificou que o processo n. 717637 foi devolvido 

pela causídica em 20/03/2017.

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que este incidente foi instaurado com a finalidade de 

efetuar a busca e apreensão do processo, código 717637, uma vez que 

constava em carga com a advogada Elisandra desde o dia 08 de 

novembro de 2016.

A gestora da secretaria certificou que a advogada devolveu os autos.

Diante da certidão que processo foi devolvido pela advogada antes de dar 

cumprimento ao mandado de busca e apreensão, verifica-se, portanto, a 

perda do objeto desta ação.

Posto isto, JULGO EXTINTO este incidente e determino seu arquivamento.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Sem custas.

Cuiabá, 31 de agosto de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201583 Nr: 5152-30.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ALVES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620-O

 Processo n. 5152-30.2017.811.0041

Código 1201583

Vistos.

Trata-se de incidente de busca e apreensão de autos instaurado por este 

Juízo em face do advogado MILTON ALVES DAMASCENO.

A gestora da secretaria certificou que o processo n. 244162 foi devolvido 

pelo causídico em 15/03/2017.

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que este incidente foi instaurado com a finalidade de 

efetuar a busca e apreensão do processo, código 244162, uma vez que 

constava em carga com o advogado Milton desde o dia 22 de julho de 

2016.

A gestora da secretaria certificou que o advogado devolveu os autos.

Diante da certidão que processo foi devolvido pelo advogado antes de dar 

cumprimento ao mandado de busca e apreensão, verifica-se, portanto, a 

perda do objeto desta ação.

Posto isto, JULGO EXTINTO este incidente e determino seu arquivamento.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Sem custas.

Cuiabá, 1º de setembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201581 Nr: 5150-60.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LUIZ DE AGUIAR 

BOJIKIAN - OAB:4605/MT

 Processo n. 5150-60.2017.811.0041

Código 1201581

Vistos.

Trata-se de incidente de busca e apreensão de autos instaurado por este 

Juízo em face do advogado JOSÉ LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN.

A gestora da secretaria certificou que o processo n. 74075 foi devolvido 

pelo causídico em 27/03/2017.

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que este incidente foi instaurado com a finalidade de 

efetuar a busca e apreensão do processo, código 74075, uma vez que 

constava em carga com o advogado José Luiz desde o dia 26 de abril de 

2016.

A gestora da secretaria certificou que o advogado devolveu os autos.

Diante da certidão que processo foi devolvido pelo advogado antes de dar 

cumprimento ao mandado de busca e apreensão, verifica-se, portanto, a 

perda do objeto desta ação.

Posto isto, JULGO EXTINTO este incidente e determino seu arquivamento.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Sem custas.

Cuiabá, 1º de setembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201584 Nr: 5154-97.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4.300/MT

 Processo n. 5154-97.2017.811.0041
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Código 1201584

Vistos.

Trata-se de incidente de busca e apreensão de autos instaurado por este 

Juízo em face do advogado HELUI CALONGA ALI DAHROUGE.

A gestora da secretaria certificou que o processo n. 231535 foi devolvido 

pelo causídico em 09/03/2017.

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que este incidente foi instaurado com a finalidade de 

efetuar a busca e apreensão do processo, código 231535, uma vez que 

constava em carga com o advogado Helui desde o dia 25 de julho de 2016.

A gestora da secretaria certificou que o advogado devolveu os autos.

Diante da certidão que processo foi devolvido pelo advogado antes de dar 

cumprimento ao mandado de busca e apreensão, verifica-se, portanto, a 

perda do objeto desta ação.

Posto isto, JULGO EXTINTO este incidente e determino seu arquivamento.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Sem custas.

Cuiabá, 1º de setembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201577 Nr: 5147-08.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MÁRCIO PINHEIRINHO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO MÁRCIO 

PINHEIRINHO PINHEIRO - OAB:3.705/MT

 Processo n. 5147-08.2017.811.0041

Código 1201577

Vistos.

Trata-se de incidente de busca e apreensão de autos instaurado por este 

Juízo em face do advogado BENEDITO MÁRCIO PINHEIRINHO PINHEIRO.

A gestora da secretaria certificou que o processo n. 413836 foi devolvido 

pelo causídico em 20/03/2017.

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que este incidente foi instaurado com a finalidade de 

efetuar a busca e apreensão do processo, código 413836, uma vez que 

constava em carga com o advogado Benedito desde o dia 23 de novembro 

de 2016.

A gestora da secretaria certificou que o advogado devolveu os autos.

Diante da certidão que processo foi devolvido pelo advogado antes de dar 

cumprimento ao mandado de busca e apreensão, verifica-se, portanto, a 

perda do objeto desta ação.

Posto isto, JULGO EXTINTO este incidente e determino seu arquivamento.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Sem custas.

Cuiabá, 1º de setembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201599 Nr: 5168-81.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ JOÃO VITALIANO 

COELHO - OAB:18.440/MT

 Processo n. 5168-81.2017.811.0041

Código 1201599

Vistos.

Trata-se de incidente de busca e apreensão de autos instaurado por este 

Juízo em face do advogado JOSÉ JOÃO VITALINO COELHO.

A gestora da secretaria certificou que o processo n. 769661 foi devolvido 

pelo causídico em 27/03/2017.

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que este incidente foi instaurado com a finalidade de 

efetuar a busca e apreensão do processo, código 769661, uma vez que 

constava em carga com o advogado José João desde o dia 14 de 

dezembro de 2016.

A gestora da secretaria certificou que o advogado devolveu os autos.

Diante da certidão que processo foi devolvido pelo advogado antes de dar 

cumprimento ao mandado de busca e apreensão, verifica-se, portanto, a 

perda do objeto desta ação.

Posto isto, JULGO EXTINTO este incidente e determino seu arquivamento.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Sem custas.

Cuiabá, 1º de setembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201593 Nr: 5164-44.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 Diante disso, determino que a GESTORA JUDICIAL lance certidão 

pormenorizada sobre a situação do processo, conforme dados extraídos 

do sistema APOLO e com fulcro no artigo 240, “caput” do CPP e consoante 

determinação do art. 434 da CNGC/MT, determino a expedição de mandado 

de Busca e Apreensão autos, sob pena de caracterização do crime de 

sonegação de autos, devendo o Sr. Oficial de Justiça apresentar relatório 

circunstanciado da diligência, no prazo de setenta e duas (72) horas, com 

estrita observância das formalidades contidas no artigo 245 do Código de 

Processo Penal, sob pena de responsabilidade criminal.Fica autorizado o 

arrombamento, se necessário, nos termos do art. 245, §§ 2º e 3° do 

CPP.Oficie-se à subseção da OAB, comunicando que o advogado ASSIS 

SOUZA OLIVEIRA, embora intimado, não devolveu os autos, para o fim de 

instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa, com cópias 

deste procedimento.Com o retorno do processo, a gestora judiciária 

deverá certificar que o advogado perdeu o direito de vista daqueles autos 

fora do Cartório.Na hipótese de não devolução, extraia-se cópia destes 

autos e as remeta ao representante do Ministério Público para 

oferecimento de denúncia contra o advogado pelo crime de sonegação de 

autos, previsto no art. 356 do Código Penal.A GESTORA deverá observar 

o disposto no art. 434 da CNGC/MT.Cumpra-se, com urgência.Cuiabá, 09 

de março de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201577 Nr: 5147-08.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MÁRCIO PINHEIRINHO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO MÁRCIO 

PINHEIRINHO PINHEIRO - OAB:3.705/MT

 Diante disso, determino que a GESTORA JUDICIAL lance certidão 

pormenorizada sobre a situação do processo, conforme dados extraídos 

do sistema APOLO e com fulcro no artigo 240, “caput” do CPP e consoante 

determinação do art. 434 da CNGC/MT, determino a expedição de mandado 

de Busca e Apreensão autos, sob pena de caracterização do crime de 

sonegação de autos, devendo o Sr. Oficial de Justiça apresentar relatório 

circunstanciado da diligência, no prazo de setenta e duas (72) horas, com 

estrita observância das formalidades contidas no artigo 245 do Código de 

Processo Penal, sob pena de responsabilidade criminal.Fica autorizado o 

arrombamento, se necessário, nos termos do art. 245, §§ 2º e 3° do 

CPP.Oficie-se à subseção da OAB, comunicando que o advogado 

BENEDITO MÁRCIO PINHEIRINHO PINHEIRO, embora intimado, não devolveu 

os autos, para o fim de instauração de procedimento disciplinar e 

imposição de multa, com cópias deste procedimento.Com o retorno do 

processo, a gestora judiciária deverá certificar que o advogado perdeu o 

direito de vista daqueles autos fora do Cartório.Na hipótese de não 

devolução, extraia-se cópia destes autos e as remeta ao representante do 

Ministério Público para oferecimento de denúncia contra o advogado pelo 

crime de sonegação de autos, previsto no art. 356 do Código Penal.A 

GESTORA deverá observar o disposto no art. 434 da 

CNGC/MT.Cumpra-se, com urgência.Cuiabá, 09 de março de 2017.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201599 Nr: 5168-81.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ JOÃO VITALIANO 

COELHO - OAB:18.440/MT

 Diante disso, determino que a GESTORA JUDICIAL lance certidão 

pormenorizada sobre a situação do processo, conforme dados extraídos 

do sistema APOLO e com fulcro no artigo 240, “caput” do CPP e consoante 

determinação do art. 434 da CNGC/MT, determino a expedição de mandado 

de Busca e Apreensão autos, sob pena de caracterização do crime de 

sonegação de autos, devendo o Sr. Oficial de Justiça apresentar relatório 

circunstanciado da diligência, no prazo de setenta e duas (72) horas, com 

estrita observância das formalidades contidas no artigo 245 do Código de 

Processo Penal, sob pena de responsabilidade criminal.Fica autorizado o 

arrombamento, se necessário, nos termos do art. 245, §§ 2º e 3° do 

CPP.Oficie-se à subseção da OAB, comunicando que o advogado JOSÉ 

JOÃO VITALIANO COELHO, embora intimado, não devolveu os autos, para 

o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa, com 

cópias deste procedimento.Com o retorno do processo, a gestora 

judiciária deverá certificar que o advogado perdeu o direito de vista 

daqueles autos fora do Cartório.Na hipótese de não devolução, extraia-se 

cópia destes autos e as remeta ao representante do Ministério Público 

para oferecimento de denúncia contra o advogado pelo crime de 

sonegação de autos, previsto no art. 356 do Código Penal.A GESTORA 

deverá observar o disposto no art. 434 da CNGC/MT.Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá, 09 de março de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201590 Nr: 5160-07.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA DE MATOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002

 Diante disso, determino que a GESTORA JUDICIAL lance certidão 

pormenorizada sobre a situação do processo, conforme dados extraídos 

do sistema APOLO e com fulcro no artigo 240, “caput” do CPP e consoante 

determinação do art. 434 da CNGC/MT, determino a expedição de mandado 

de Busca e Apreensão autos, sob pena de caracterização do crime de 

sonegação de autos, devendo o Sr. Oficial de Justiça apresentar relatório 

circunstanciado da diligência, no prazo de setenta e duas (72) horas, com 

estrita observância das formalidades contidas no artigo 245 do Código de 

Processo Penal, sob pena de responsabilidade criminal.Fica autorizado o 

arrombamento, se necessário, nos termos do art. 245, §§ 2º e 3° do 

CPP.Oficie-se à subseção da OAB, comunicando que o advogado 

MARINALVA DE MATOS SANTANA, embora intimado, não devolveu os 

autos, para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição 

de multa, com cópias deste procedimento.Com o retorno do processo, a 

gestora judiciária deverá certificar que o advogado perdeu o direito de 

vista daqueles autos fora do Cartório.Na hipótese de não devolução, 

extraia-se cópia destes autos e as remeta ao representante do Ministério 

Público para oferecimento de denúncia contra o advogado pelo crime de 

sonegação de autos, previsto no art. 356 do Código Penal.A GESTORA 

deverá observar o disposto no art. 434 da CNGC/MT.Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá, 09 de março de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201587 Nr: 5156-67.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELBER COSTA BAIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870/MT

 Diante disso, determino que a GESTORA JUDICIAL lance certidão 

pormenorizada sobre a situação do processo, conforme dados extraídos 

do sistema APOLO e com fulcro no artigo 240, “caput” do CPP e consoante 

determinação do art. 434 da CNGC/MT, determino a expedição de mandado 

de Busca e Apreensão autos, sob pena de caracterização do crime de 

sonegação de autos, devendo o Sr. Oficial de Justiça apresentar relatório 

circunstanciado da diligência, no prazo de setenta e duas (72) horas, com 

estrita observância das formalidades contidas no artigo 245 do Código de 

Processo Penal, sob pena de responsabilidade criminal.Fica autorizado o 

arrombamento, se necessário, nos termos do art. 245, §§ 2º e 3° do 

CPP.Oficie-se à subseção da OAB, comunicando que o advogado 

WELBER COSTA BAIMA, embora intimado, não devolveu os autos, para o 

fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa, com 

cópias deste procedimento.Com o retorno do processo, a gestora 

judiciária deverá certificar que o advogado perdeu o direito de vista 

daqueles autos fora do Cartório.Na hipótese de não devolução, extraia-se 

cópia destes autos e as remeta ao representante do Ministério Público 

para oferecimento de denúncia contra o advogado pelo crime de 

sonegação de autos, previsto no art. 356 do Código Penal.A GESTORA 

deverá observar o disposto no art. 434 da CNGC/MT.Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá, 09 de março de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201583 Nr: 5152-30.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ALVES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620-O

 Diante disso, determino que a GESTORA JUDICIAL lance certidão 

pormenorizada sobre a situação do processo, conforme dados extraídos 

do sistema APOLO e com fulcro no artigo 240, “caput” do CPP e consoante 

determinação do art. 434 da CNGC/MT, determino a expedição de mandado 

de Busca e Apreensão autos, sob pena de caracterização do crime de 

sonegação de autos, devendo o Sr. Oficial de Justiça apresentar relatório 

circunstanciado da diligência, no prazo de setenta e duas (72) horas, com 

estrita observância das formalidades contidas no artigo 245 do Código de 

Processo Penal, sob pena de responsabilidade criminal.Fica autorizado o 

arrombamento, se necessário, nos termos do art. 245, §§ 2º e 3° do 

CPP.Oficie-se à subseção da OAB, comunicando que o advogado MILTON 

ALVES DAMASCENO, embora intimado, não devolveu os autos, para o fim 

de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa, com 

cópias deste procedimento.Com o retorno do processo, a gestora 

judiciária deverá certificar que o advogado perdeu o direito de vista 

daqueles autos fora do Cartório.Na hipótese de não devolução, extraia-se 

cópia destes autos e as remeta ao representante do Ministério Público 

para oferecimento de denúncia contra o advogado pelo crime de 

sonegação de autos, previsto no art. 356 do Código Penal.A GESTORA 

deverá observar o disposto no art. 434 da CNGC/MT.Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá, 09 de março de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201584 Nr: 5154-97.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4.300/MT

 Diante disso, determino que a GESTORA JUDICIAL lance certidão 

pormenorizada sobre a situação do processo, conforme dados extraídos 

do sistema APOLO e com fulcro no artigo 240, “caput” do CPP e consoante 

determinação do art. 434 da CNGC/MT, determino a expedição de mandado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 70 de 547



de Busca e Apreensão autos, sob pena de caracterização do crime de 

sonegação de autos, devendo o Sr. Oficial de Justiça apresentar relatório 

circunstanciado da diligência, no prazo de setenta e duas (72) horas, com 

estrita observância das formalidades contidas no artigo 245 do Código de 

Processo Penal, sob pena de responsabilidade criminal.Fica autorizado o 

arrombamento, se necessário, nos termos do art. 245, §§ 2º e 3° do 

CPP.Oficie-se à subseção da OAB, comunicando que o advogado HELUI 

CALONGA ALI DAHROUGE, embora intimado, não devolveu os autos, para 

o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa, com 

cópias deste procedimento.Com o retorno do processo, a gestora 

judiciária deverá certificar que o advogado perdeu o direito de vista 

daqueles autos fora do Cartório.Na hipótese de não devolução, extraia-se 

cópia destes autos e as remeta ao representante do Ministério Público 

para oferecimento de denúncia contra o advogado pelo crime de 

sonegação de autos, previsto no art. 356 do Código Penal.A GESTORA 

deverá observar o disposto no art. 434 da CNGC/MT.Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá, 09 de março de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201581 Nr: 5150-60.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LUIZ DE AGUIAR 

BOJIKIAN - OAB:4605/MT

 Diante disso, determino que a GESTORA JUDICIAL lance certidão 

pormenorizada sobre a situação do processo, conforme dados extraídos 

do sistema APOLO e com fulcro no artigo 240, “caput” do CPP e consoante 

determinação do art. 434 da CNGC/MT, determino a expedição de mandado 

de Busca e Apreensão autos, sob pena de caracterização do crime de 

sonegação de autos, devendo o Sr. Oficial de Justiça apresentar relatório 

circunstanciado da diligência, no prazo de setenta e duas (72) horas, com 

estrita observância das formalidades contidas no artigo 245 do Código de 

Processo Penal, sob pena de responsabilidade criminal.Fica autorizado o 

arrombamento, se necessário, nos termos do art. 245, §§ 2º e 3° do 

CPP.Oficie-se à subseção da OAB, comunicando que o advogado JOSÉ 

LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN, embora intimado, não devolveu os autos, para 

o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa, com 

cópias deste procedimento.Com o retorno do processo, a gestora 

judiciária deverá certificar que o advogado perdeu o direito de vista 

daqueles autos fora do Cartório.Na hipótese de não devolução, extraia-se 

cópia destes autos e as remeta ao representante do Ministério Público 

para oferecimento de denúncia contra o advogado pelo crime de 

sonegação de autos, previsto no art. 356 do Código Penal.A GESTORA 

deverá observar o disposto no art. 434 da CNGC/MT.Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá, 09 de março de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201124 Nr: 5008-56.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18.213/MT

 Diante disso, determino que a GESTORA JUDICIAL lance certidão 

pormenorizada sobre a situação do processo, conforme dados extraídos 

do sistema APOLO e com fulcro no artigo 240, “caput” do CPP e consoante 

determinação do art. 434 da CNGC/MT, determino a expedição de mandado 

de Busca e Apreensão autos, sob pena de caracterização do crime de 

sonegação de autos, devendo o Sr. Oficial de Justiça apresentar relatório 

circunstanciado da diligência, no prazo de setenta e duas (72) horas, com 

estrita observância das formalidades contidas no artigo 245 do Código de 

Processo Penal, sob pena de responsabilidade criminal.Fica autorizado o 

arrombamento, se necessário, nos termos do art. 245, §§ 2º e 3° do 

CPP.Oficie-se à subseção da OAB, comunicando que o advogado 

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA, embora intimado, não devolveu os 

autos, para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição 

de multa, com cópias deste procedimento.Com o retorno do processo, a 

gestora judiciária deverá certificar que o advogado perdeu o direito de 

vista daqueles autos fora do Cartório.Na hipótese de não devolução, 

extraia-se cópia destes autos e as remeta ao representante do Ministério 

Público para oferecimento de denúncia contra o advogado pelo crime de 

sonegação de autos, previsto no art. 356 do Código Penal.A GESTORA 

deverá observar o disposto no art. 434 da CNGC/MT.Cumpra-se, com 

urgência.Cuiabá, 09 de março de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 827050 Nr: 32943-13.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CUSTÓDIO FRANCISCO DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:16826

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

OAB:OAB/MT 17.826/A, RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - 

OAB:15.728/MT, SONIA MARIA BENDÔ LECHUGA - OAB:9100

 Certifico que, republico o despacho de fls.126 com intimação do 

executado, em razão de não haver constado o nome do advogado 

constante às fls.105: Defiro o levantamento dos valores depositados à p. 

120/121. Expeça-se alvará.

 Intime-se a executada para pagamento do saldo remanescente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 943360 Nr: 56486-11.2014.811.0041

 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: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PEREIRA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - 

OAB:13.356/MT, VITOR SCHMIDT FERREIRA - OAB:21325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) Vitor Schmidt 

Ferreira, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 869465 Nr: 9174-39.2014.811.0041

 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: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELLIPE PRETO - 

OAB:17425-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT, MARIANNE NATHAINE TUNES O. 

TREMURA - OAB:13645/OAB-MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) Marianne Nathaine 
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Tunes de Oliveira Tremura, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade 

do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 801537 Nr: 7970-91.2013.811.0041

 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: AMADO TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO RUWER - 

OAB:11311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT

 Intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem sobre a complementação do laudo apresentada pelo perito à 

p.175/183.

 Após, concluso para sentença. PROCESSO DA META 02/CNJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1108546 Nr: 14127-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIMA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, ALCIDES 

BATISTA DE LIMA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR PRADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNNER ARGUELHO MOURA 

- OAB:9.689

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ANDRÉS 

ESTEBÁN LEÓN SUÁREZ, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1142552 Nr: 28539-11.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TRANSPORTE E 

SERVIÇOS LTDA ME, JEAN MANOEL GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - 

SANTA BARBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO PERES BANDEIRA - 

OAB:17523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LUIS NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10.579/MT, MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) LEONARDO 

LUIS NUNES BERNAZZOLLI solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 341108 Nr: 11317-11.2008.811.0041

 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: APARECIDA SILVA MOTA DAMIÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) WILLIAN 

POSCA PIVOTTO, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 375849 Nr: 11917-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO AURÉLIO PAES DA GUIA

 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:8.506-A

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) WILLIAN 

POSCA PIVOTTO, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1297803 Nr: 7779-70.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA AURORA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GRANJA DE SOUZA - 

OAB:12343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) FERNANDO 

HENRIQUE MARQUES DE SOUZA, solicitando a devolução dos autos que 

se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 428531 Nr: 10191-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA AURORA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935/MT, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - OAB:230904/SP, FÁBIO 

LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:58.816/PR, JOÃO MANOEL PASQUAL FERRARI - OAB:14.038, 

LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - OAB:18981, PAOLA DE 

OLIVEIRA TREVISAN GOMES - OAB:7.573/MT, PRISCILA DAUDT 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 14.667, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 57 596, RAFAEL COSTA BERNARDELI - 

OAB:13.411-A/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT, 

RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT, THIAGO AFFONSO 

DIEL - OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GRANJA DE SOUZA - 

OAB:12343/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) FERNANDO 

HENRIQUE MARQUES DE SOUZA, solicitando a devolução dos autos que 

se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1085747 Nr: 4156-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOBRINHO, ROSINALVA 

DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) RAY 

CARVALHO DIAS, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 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

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) RAY 

CARVALHO DIAS, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1094165 Nr: 8015-90.2016.811.0041

 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: EDIVANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) RAY 

CARVALHO DIAS, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 709377 Nr: 2257-09.2011.811.0041

 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: MARCO ANTONIO NOBREGA ESTRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMI CAIXA DE PECULIOS, PENSOES E 

MONTEPIOS BENEFICIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548, LUCIANO PEDROSO DE JESUS - OAB:13.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B-MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) LUCIANO 

PEDROSO DE JESUS, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 945713 Nr: 57873-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EURIPEDES LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) RAFAELA 

GALESKI BELO, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 
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serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 377049 Nr: 13035-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EURIPEDES LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) RAFAELA 

GALESKI BELO, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 391999 Nr: 27356-49.2009.811.0041

 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: CYNTHIA TOBAL ALMENDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTO ANTONIO, TALEL 

MOHAMOUD OMAIS, ANTÔNIO JOSÉ LUZ GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) RUY 

NOGUEIRA BARBOSA, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 722545 Nr: 18087-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT- GLOBAL VILLAGE TELECON LTDA., 

DISTR CUIABANA PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA, GÊNUS EDITORA 

GRÁFICA LTDA, BANCO BRADESCO S/A, CARTÓRIO DE PROTESTO DO 

4º OFÍCIO DA CAPITAL, BRASIL TELCEOM S/A

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

OAB:7.504/MT, GERSON ANTONIO MARTINS - OAB:8791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14.099/MT, 

CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - OAB:65.216/PR, FELIPE 

HASSON - OAB:17.727-MT, FELIPE HASSON - OAB:42.682/PR, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, TADEU MÚCIO GALVÃO MARQUES 

VALLIM - OAB:4.717/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MAURICIO 

BARRIOS JUNIOR, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 425423 Nr: 8835-22.2010.811.0041

 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: CHOCOLARTE BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, FIAT AUTOMÓVEIS S/A, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) LUCIANA 

MOREIRA DOS SANTOS, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 917958 Nr: 42040-03.2014.811.0041

 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: ALZITA DE FREITAS PIEDADE, WALESKA DE FREITAS 

PIEDADE, VERONIKA DE FREITAS PIEDADE, AMCP, ISIS BEL GAMES 

COENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT

 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 

requerida para efetuar o pagamento dos honorários periciais no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1075959 Nr: 57945-14.2015.811.0041

 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: CLEYTON NEVES DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 
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artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) EMILIA 

APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA, solicitando a devolução dos autos 

que se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894443 Nr: 26183-14.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA NEIRES PEREIRA BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604 - A, PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem , no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 349920 Nr: 20208-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENJI EGUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDNEY PADILHA, LUZINETE APARECIDA 

DE PÁDUA MELO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, MATHEUS LOURENÇO RODRIGUES DA CUNHA - 

OAB:14170/MT, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB:14.169/MT, RODRIGO 

LOPES LIMA - OAB:13814/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - SÃO 

CARLOS - OAB:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 773922 Nr: 27093-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATURE FOMENTO MERCANTIL E CONSULTORIA 

FINANCEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPE INFORMÁTICA LTDA - EPP, NOELY 

SANTOS GOGOLEVSKI, IRENE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB/MT 15.380 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a decisão de fl. 97, in verbis:

“Antes de analisar o pedido retro, e levando em consideração a certidão 

de p. 92, CITE-SE A RÉ Irene por oficial de justiça nos endereços já 

informado nos autos.”

Expedi os Mandados de Citação da ré Irene nos endereços abaixo:

• Mandado nº 603569

RUA B, QUADRA 3, Nº301, APT. 301, BLOCO 3, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, 

CUIABÁ-MT, CEP:78048-242.

• Mandado nº 603601

RUA PROJETADA, QUADRA 47, COHAB DOM BOSCO, VÁRZEA 

GRANDE-MT.

Certifico também, que não encaminhei o mandado nº 603601 para a 

Central de Mandados devido ao não pagamento da diligência para o 

cumprimento do mesmo.

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 efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Esclareço que o 

reco lh imen to  deve rá  se r  rea l i zado  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 445977 Nr: 20440-62.2010.811.0041

 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: CELSO JUNQUEIRA FRANCO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TUCANÃ, 

CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, ALLIANZ 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:7585, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Arthur da Rocha Capilé 

- OAB:6.187/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:7.394

 Certifico que o perito designou a perícia para o dia 07/11/2018, às 09:00 

horas, no local do imóvel. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente do artigo 482, VI da CNGC impulsiono o feito e encaminho 

intimações às partes para comparecem a realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 835423 Nr: 40590-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. B. DE SANTANA EIRELI - ME, VALMIR 

BORGES DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 14250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ LOPES DA 

SILVA BRITO - OAB:11915-B

 Processo n° 40590-59.2013.811.0041

Código 835423

DESPACHO

O deposito de p. 92 foi efetuado como garantia da execução e não há nos 

autos informações de impugnação ao cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada para se manifestar sobre o pedido de p. 

102/103, em 05 (cinco) dias.

Após, concluso para deliberação.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 835423 Nr: 40590-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. B. DE SANTANA EIRELI - ME, VALMIR 

BORGES DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 14250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ LOPES DA 

SILVA BRITO - OAB:11915-B

 Defiro o requerimento de fls. , determinando a penhora de dinheiro do (a) 

(s) executado (a) (s) em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução (fl. ), nos termos dos 

artigos 835, inciso I e 854, do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1013063-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS (ADVOGADO(A))

RENACKSON LEANDRO DE OLIVEIRA GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013063-42.2018.8.11.0041 Vistos etc. 

RENACKSON LEANDRO DE OLIVEIRA GARCIA ajuizou ação de rescisão 

contratual c/c busca e apreensão com pedido liminar inaudita altera part 

contra DIONE DE SOUZA, objetivando a posse do veiculo Fiat IDEA, Cinza, 

Essence, 1.6, placa NPH0081, 2011/2011, Renavam 00306368510. O autor 

narra que em 27/10/2017 vendeu o Fiat IDEA ao réu pelo valor de R$ 

25.000,00, que deveria ser pago em cinco parcelas mensais de R$ 

5.000,00. No entanto, embora tenha entregue o carro ao réu, este somente 

efetuou o pagamento da primeira parcela A par disso, diante da violação 

do contrato pelo réu, requer a rescisão do contrato, pleiteando em sede de 

tutela de urgência a busca e apreensão do veiculo. Determinado ao autor 

que apresentasse comprovante de propriedade e de ser beneficiário da 

justiça gratuita, este atendeu a ordem judicial. É o breve relato. Decido. 

Diante dos documentos juntados defiro ao autor os benefícios da justiça 

gratuita. In casu, o autor almejam a concessão da tutela provisória de 

urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário para 

evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, já que vendeu o veiculo, 

mas não recebeu a contraprestação devida. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.” 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Os 

documentos acostados com a inicial demonstram a existência do contrato 

firmado entre as partes. Deste modo, diante do inadimplemento do réu em 

relação ao pagamento, plausível o pedido de rescisão contratual. O perigo 

de dano é evidente, máxime pelo fato de o réu, na posse do veiculo, tentar 

vendê-lo, o que imporá um risco maior ao autor. Igualmente, o autor além 

de não receber pelo veiculo, está privado de utilizá-lo. Dito isto, me 

convenço da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da 

tutela de busca e apreensão. Posto isto e sendo reversível a qualquer 

tempo a medida, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA de BUSCA E 

APREENSÃO do veiculo Fiat IDEA, Cinza, Essence, 1.6, placa NPH0081, 

2011/2011, Renavam 00306368510. Expeça-se o necessário. Em atenção 

ao que determina o art.334 e §§ do CPC., designo o dia 26/11/2018 às 

08:30 horas para a audiência de tentativa de conciliação, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, 

localizada neste Fórum. Intime-se o autor, na pessoa de seu advogado, 

para comparecer à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3º 

do CPC. Cite-se e intime-se o réu para a audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Intimem-se todos. Cuiabá, 05 de setembro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032441-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE (AUTOR(A))

RODRIGO MESSAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MASSAYUKI SALLES (RÉU)

CLAUDEMIR BERTE (RÉU)

ALDIR WELKE (RÉU)

ILDEMAR BOFF (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032441-81.2018.8.11.0041. Sotran S/A 

Logística e Transporte ajuizou esta ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência em desfavor de Ildemar Boff, Claudemir Brete, 

Aldir Welke e James Massayuki Salles, qualificados nos autos. A autora 

informa que atua no ramo de logística e transporte de cargas há anos, 

sendo reconhecida por sua reputação ilibada. Afirma que os réus foram 

contratados para o transporte de pedra gipsita, Gessosul Indústria de 

Gesso Ltda. – ME, da cidade de Grajau/MA até as dependências da 

Votorantim Cimentos S/A, na cidade de Cuiabá/MT. Sustenta ter sido 

avisada por sua cliente que os motoristas se recusaram a efetuar as 

descargas, estando os mesmos parados desde o dia 09/09/2018. Aduz 

desconhecer o motivo de tal recusa e que, ao tentar negociar com o 

representante da categoria, não conseguiu atender as propostas, pois o 

mesmo se nega a autorizar o descarregamento da mercadoria sem o 

prévio recebimento das estadias. Ao argumento de que os réus não 

podem, segundo a legislação própria da categoria, exigir o pagamento 

antecipado da estadia, requer o deferimento da tutela de urgência para 

determinar a citação dos réus para que estes procedam a DESCARGA da 

carga carregada em seus veículos no destino, fornecendo como recibo de 

entrega o ticket a ser retirado quando das descargas no destino e a 

devolução das vias assinadas pelo recebedor nos respectivos CT-Es, 

além das notas fiscais. Requer, ainda, autorização expressa para que o 

Sr. Oficial de Justiça realize a busca e apreensão e condução do veículo 

até que os mesmos se dirijam ao local de descarga e, caso necessário, 

tome outras providências cabíveis ao cumprimento da ordem, como 

apreensão das chaves dos veículos, arrombamentos e uso de força 

policial. É o relatório. Decido. A pretensão almejada pela empresa autora 

diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em 

caráter, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Segundo consta dos autos, a autora contratou os serviços dos réus para 

o transporte de pedra gipsita, pertencente à empresa Gessosul Indústria 

de Gesso Ltda. – ME, da cidade de Grajau/MA até as dependências da 

Votorantim Cimentos S/A, na cidade de Cuiabá/MT. Todavia, chegando os 

motoristas ao destino em 09/09/2018, se recusam a descarregar o 

produto. Assim, nesta análise perfunctória, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, eis que a probabilidade do 

direito da autora está consubstanciada nas provas existentes nos autos, 

as quais indicam que os réus estão retendo, arbitrariamente, a mercadoria 

objeto do contrato de transporte. O perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo também é evidente, haja vista que o produto pode sofrer 

alterações que modifiquem sua qualidade, isso sem falar que poderá 

incidir em mora contratual frente ao seu cliente. Posto isto, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para, nos termos do art. 300 c/c 

artigo 297, do Código de Processo Civil, DETERMINAR que os réus 

procedam a descarga da carga carregada em seus respectivos veículos 

de transporte no destino, fornecendo como recibo de entrega o ticket a 

ser retirado quando das descargas no destino e a devolução das vias 

assinadas pelo recebedor nos respectivos CT-Es, além das notas fiscais, 

tudo conforme contratado, no prazo de 24 horas. Para o caso de 

descumprimento da ordem judicial, fixo multa diária no valor R$ 5.000,00 
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(cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitados a 30 dias – artigo 

297, CPC. Desnecessário o aditamento da petição inicial conforme 

determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com 

argumentação e pedidos completamente apresentados. Nos termos do 

art.334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

23/11/2018 às 13:30 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 para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031152-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO (ADVOGADO(A))

KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031152-16.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e 

reparação por danos morais, com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por Karoline Louise Rocha Soares em desfavor de IUNI Unic Educacional 

S/A, aduzindo em síntese, que é beneficiaria do Financiamento Estudantil e 

que conforme aditamento simplificado efetivado para o primeiro semestre 

de 2018, deve efetuar o pagamento parte correspondente a 9,02% da 

mensalidade, que equivale aproximadamente R$ 617,96. Narra que todas 

as mensalidades até o mês de março/2018 foram adimplidas. Contudo, o 

boleto do mês de abril/18, veio com valor muito acima do previsto, R$ 

4.738,97, relativo aos meses de maio, junho e julho, sem nenhuma 

justificativa. Afirma que além da cobrança, a ré está aplicando sanções 

pedagógicas como impossibilidade de acesso ao ambiente virtual de 

aprendizagem – AVA, proibição de realizar provas, retirada do nome da 

lista de chamada, não realização de rematrícula. Requer o deferimento da 

tutela, a fim de que determine à ré que suspenda toda e qualquer 

cobrança além dos 9,08%, especialmente o valor de R$ 4.738,97, realize a 

rematrícula do 2º semestre de 2018, bem como o aditamento do contrato 

do Fies 2/2018, emitir boletos futuro no valor correspondente a 9,08% do 

valor da mensalidade, se abstenha de incluir o seu nome no cadastro de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, bem como proceda a 

baixa, caso já tenha negativado, abstenha de bloquear os acessos ao 

sistema da instituição, campus universitário, frequentar aulas, lista de 

chamada, realização de provas, dentre outras atividades. Ainda, que as 

próximas rematrículas das futuras semestralidades não sejam impedidas 

de serem realizadas sob o pretexto de enquanto perdurar a discussão 

desta demanda. A exordial veio acompanhada com documentos pessoais, 

contrato Fiés, extrato financeiro e aditamentos. É o relatório. Decido. O art. 

294 do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada pela 

autora, de acordo com a sistemática processual, diz respeito à concessão 

liminar da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta 

e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável 

o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do 

CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência não diferem 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. 

Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da concessão da 

tutela provisória requerida. A probabilidade do direito está 

consubstanciada nos documentos juntados nos autos, em especial o 

contrato do financiamento que, na cláusula 4ª (Id 15422288), concede a 

autora o financiamento de 90,92% do curso até a conclusão, bem como os 

aditamentos do financiamento estudantil (Id 15422930), os quais 

demonstram, neste juízo de cognição sumária, que não houve ausência de 

aditamento para a continuidade do financiamento. Consta, ainda, a 

cobrança da quantia de R$ 4.738,97 (Id 15422929), contrariando a 

contratação ocorrida no início do semestre, como se infere do aditamento 

do contrato do Fies, o qual demonstra que o valor da mensalidade a ser 

custeada pela autora é de R$ 617,96. Além do mais, a cláusula 3º, subitem 

3.1(Id 15422897), corrobora a tese de reajuste de mensalidade anual, 

impedindo a ré de aplicar reajuste de mensalidade antes do término do ano 

letivo. Portanto, em análise sumária do feito verifico a presença dos 

requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência, eis que os 

documentos demonstram que a autora contratou o financiamento 

estudantil, assim como procedeu com todos os aditivos semestrais. O 

perigo da demora resta amplamente demonstrado, eis que a continuidade 

da cobrança dos valores poderá impedir a autora em efetuar a rematrícula 

e o aditamento do contrato do financiamento estudantil, o que pode lhe 

causar sérios prejuízos, visto que poderá incorrer em quebra de contrato. 

Verificada a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da 

tutela de urgência, o deferimento da tutela de urgência é medida que se 

impõe. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida 

reversível a qualquer tempo, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do 

Código de Processo Civil e determino à ré que: a) Suspenda a cobrança 

do valor de R$ 4.738,97; b) realize a rematrícula do 2º semestre de 2018, 

bem como o aditamento do contrato do Fies 2/2018; c) emita os boletos 

futuros no valor correspondente a 9,08%, do valor da mensalidade; d) se 

abstenha de incluir o seu nome no cadastro de inadimplentes dos órgãos 

de proteção ao crédito, em razão da dívida discutida nestes autos, no 

valor de R$ 4.738,97; e) abstenha de bloquear os acessos ao sistema da 

instituição, campus universitário, frequentar aulas, lista de chamada, 

realização de provas, dentre outras atividades. f) as próximas 

rematrículas das futuras semestralidades não sejam impedidas de serem 

realizadas sob o pretexto de enquanto perdurar a discussão desta 

demanda Em caso de descumprimento da ordem judicial, arbitro multa 

diária de R$ 300,00 (trezentos reais). Designo o dia 11 de dezembro de 

2018, (11/12/2018) às 11:00 horas para a audiência de conciliação, que 

será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para contestação, certifique-se e INTIME-SE o autor para que se manifeste 

(art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, 

do CPC, uma vez que a inicial se encontra completa, sendo desnecessário 

o aditamento. Defiro os benefícios da Justiça gratuita à autora. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 21 de setembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1032914-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE (ADVOGADO(A))

MAYSE CRISTIANE MOURA COSTA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032914-67.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Mayse 

Cristiane Moura Costa Gonçalves ajuizou ação declaratória de inexistência 

de relação contratual c/c indenização por dano moral com pedido de tutela 

de urgência para determinar que a ré se abstenha de incluir seu nome nos 

órgãos de proteção creditícia, eis que não possui relação jurídica com ela, 

todavia, esta lhe imputa cobrança no valor de R$54,99. Alega que em que 

pese o contrato apresentado pela ré no dia em que foi solicitar o 

cancelamento da cobrança indevida, o mesmo é objeto de fraude já que 

não contratou os serviços. É o relatório. Decido. Concedo os benefícios da 

justiça gratuita à autora. A pretensão almejada pela autora diz respeito à 

concessão liminar da tutela provisória de urgência , eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência não diferem muito dos 

conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Diante 

destas explanações e, em análise sumária, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a autora não 

reconhece o débito de R$54,99 que lhe está sendo imputado, aduzindo ser 

falsa a assinatura aposta no contrato (ID 15677458). O perigo de dano é 

evidente, haja vista que a negativação do nome das pessoas de forma 

indevida geram abalo financeiro, prejudicando as relações comerciais e 

imagem. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a 

medida reversível a qualquer tempo, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e DETERMINO que a ré se abstenha de promover 

negativações em nome da autora em razão do débito de R$54,99 ou, se já 

o fez, que promova a baixa da restrição. Determino também a suspensão 

da cobrança no valor de R$54,99 vencida em 20/02/2018. Intime-se para 

cumprimento da liminar, no prazo de 05(cinco) dias. Deixo de designar 

audiência de conciliação, eis que o Sistema de Pautas Compartilhadas não 

está funcionando. Após o cumprimento a tutela deferida, venham-me os 

autos conclusos para redesignação de audiência de tentativa de 

conciliação. Cuiabá, 4 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033193-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAM SUZANA DE OLIVEIRA MUNDEL MIRANDA - CERAMICA - EPP 

(AUTOR(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033193-53.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória com pedido de tutela de urgência “inaudita altera 

parts” proposta por Liliam Suzana de Oliveira Mundel Miranda – Cerâmica – 

EPP – Cerâmica São Bento contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, ambas qualificadas nos autos. Narra a inicial que a empresa 

autora é cliente da ré através da matrícula n.º 0000187149-2018-08-3 e, 

no mês de julho de 2018, recebeu fatura de energia elétrica na quantia de 

R$89.676,26, sendo devidamente quitada. Afirma que o valor referente ao 

consumo do mês de julho foi excessivo em razão de realização de testes 

em máquinas, o que justifica um maior consumo. No entanto, em agosto e 

setembro de 2018 recebeu cobranças nos valores de R$89.654,08 e 

R$88.393,55 respectivamente, que reputa indevidas. Discorda das 

quantias cobradas, pois no mês de agosto/2018 a empresa não funcionou 

por 18 dias em razão das máquinas estarem em manutenção e, em 

setembro/2018 permaneceu fechada por 8 dias para ajustes nas 

máquinas, sendo injustificados os valores das faturas. Afirma que buscou 

a ré para questionar as faturas, no entanto, não obteve êxito, estando 

sofrendo ameaça de corte. Postula a concessão da tutela provisória de 

urgência antecipada, para o fim de determinar que a ré se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica, mediante depósito em juízo 

de 50% do valor das contas, referentes aos meses de agosto e 

setembro/2018, sob pena de multa. É o relatório. Decido. A pretensão 

almejada pela autora diz respeito à concessão liminar da tutela provisória 

de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Para 

sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não 

diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in 

mora. A relação em comento é de consumo, cabendo a aplicação das 

regras do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 

42 que nenhum consumidor inadimplente será exposto a ridículo por 

ocasião da cobrança de débitos, tampouco submetido à qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. In casu, as faturas nos valores de 

R$89.654,08 e R$88.393,55, pendente de pagamento, segundo a autora, 

não condizem com a realidade, pois se referem a meses em que a 

empresa autora não teve seu funcionamento regular, permanecendo 

alguns dias sem ocupar energia elétrica, razão pela qual discorda dos 

valores da mesma. Assim, pode a autora discutir em juízo as cobranças 

das quais discorda. Insta consignar, ainda, que o serviço de fornecimento 

de energia elétrica é considerado essencial e deve ser prestado pelas 

concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, nos termos do 

disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código.” Registro que a medida é 

reversível a qualquer tempo. Posto isto e, presentes os requisitos 

autorizadores, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, mediante 

deposito do valor equivalente a 50% das faturas questionadas, nos 

termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e 

determino que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica para a Unidade Consumidora da autora em razão dos débitos 

discutidos. Realizado o depósito intime-se a ré para cumprimento da liminar 

concedida em 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 

(um mil reais) para o caso de descumprimento. Deixo de designar 

audiência de conciliação, eis que o SISTEMA DE PAUTAS 

COMPARTILHADAS não está funcionando. Expeça-se o necessário. Após 

o cumprimento da liminar, retornem-me os autos para designação de 

audiência de conciliação. Cuiabá, 4 de outubro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031986-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

VALDIVINO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031986-19.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela de urgência com 

pedido liminar “inaudita altera parte” proposta pelo Valdivino Alves da Silva 

contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambas 

qualificadas nos autos. Narra a inicial que o autor vem recebendo 
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cobranças cumuladas pelo consumo de energia elétrica o que o impede de 

quitar as faturas além de causar confusão, pois não compreende as 

razões das cumulações e aumento dos valores. Afirma que em setembro 

de 2017 foi surpreendido com fatura no valor de R$3.375,00 (R$2.674,20 

+ R$186,73), de modo que buscou solucionar o problema perante o 

PROCON, porém sem êxito. Informa que passado algum tempo a ré deixou 

de cobrar a referida fatura. Todavia, em outubro de 2017 recebeu fatura 

cumulada referente aos meses de agosto e setembro, no valor total de 

R$518,74 (R$332,01 + R$186,73), recebeu também fatura referente ao 

mês de outubro de 2017 no valor de R$296,65, a qual foi quitada. Alega 

que em agosto de 2018 solicitou o parcelamento em 24 parcelas de 

R477,60 das faturas em aberto (setembro/2017, novembro/2017, 

dezembro/2017, janeiro/2018, julho/2018), porém seu pedido foi recusado, 

deixando de adimplir referidas cobranças, pois não possui condições 

financeiras para efetuar o pagamento de outra forma. Alega que em que 

pese o adimplemento da fatura referente ao mês de agosto/2018, teve o 

serviço suspenso em 21/09/2018. Postula a concessão tutela antecipada 

de urgência para determinar que a ré reestabeleça o fornecimento de 

energia elétrica em razão dos débitos em aberto, bem como para que se 

abstenha de efetuar o corte do serviço durante a demanda em razão das 

faturas dos meses de setembro/2017, novembro/2017, dezembro/2017, 

janeiro/2018, julho/2018. Requer também seja deferido em sede de tutela 

de urgência o depósito em juízo do valor total de R$1.862,28 em 24 

parcelas de R$77,60, referente ao parcelamento rejeitado pela ré. É o 

relatório. Decido. A pretensão almejada pelo autor diz respeito à 

concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter, eis que 

busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência não diferem muito dos 

conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. A relação em 

comento é de consumo, cabendo a aplicação das regras do Código de 

Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 42 que nenhum 

consumidor inadimplente será exposto a ridículo por ocasião da cobrança 

de débitos, nem tampouco submetido à qualquer tipo de constrangimento 

ou ameaça. In casu, a pretensão almejada pela autora, de acordo com a 

nova sistemática processual, diz respeito à concessão liminar da tutela 

provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifico a impossibilidade do 

deferimento do pleito antecipatório, isto porque ausente a probabilidade do 

direito do autor, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência. 

Embora o autor afirme que ao tentar obter conciliação no PROCON 

referente à fatura do mês de setembro/2017 não obteve êxito, o 

documento apresentado no ID. 15557351 demonstra que a ré atendeu ao 

pedido do autor, reconhecendo o erro na leitura e readequando a fatura, 

oportunizando ao mesmo o adimplemento na forma devida. No entanto, 

segundo consta da inicial, o autor até esta data não efetuou o pagamento 

da fatura, sendo que sequer apresenta comprovante de quitação. O autor 

afirma também que as faturas foram cobradas de forma cumulada, o que 

ocasionou o seu inadimplemento. Porém, em análise aos documentos 

apresentados, especialmente o histórico de consumo de sua unidade 

consumidora, verifico que as leituras foram realizadas mensalmente. 

Ademais, não há nas faturas apresentadas informação de acumulo de 

cobrança, aparentemente estando regulares, a exemplo da fatura de 

janeiro/2018, em que consta o valor referente a um consumo de 389 

KW/H, relativo a utilização dos serviços no período de 32 dias. Quanto ao 

pedido de imposição de parcelamento na forma requerida, não é possível 

seu deferimento, pois se trata de medida administrativa, não podendo o 

judiciário impor formas de pagamento da dívida. Nesse sentido é o 

posicionamento do Tribunal de Justiça: “EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

REJEITADA – SUSPENSÃO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - 

CONSUMIDOR – DÉBITO FATURAS – AUSÊNCIA PEDIDO ADMINISTRATIVO 

- PARCELAMENTO (RESOLUÇÃO ANEEL 414) – NECESSIDADE DE 

CONSENTIMENTO DA DISTRIBUIDORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O parcelamento do débito fornecimento de energia elétrica 

é medida administrativa, não estando a credora obrigada a aceitar o 

parcelamento na forma determinada, descabendo ao Poder Judiciário 

impor à demandada o recebimento da dívida na forma parcelada, sendo 

indevida a determinação na via judicial.“O débito pode ser parcelado ou 

reparcelado, mediante solicitação expressa do consumidor e 

consentimento da distribuidora.” (art. 118, “caput”, da Resolução 414/10 

da ANEEL). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017)” 

(Negritei) Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 10/12/2018 às 10:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Concedo a assistência judiciária gratuita ao 

autor. Intimem-se todos. Cuiabá, 26 de setembro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023507-08.2016.8.11.0041
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THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE DE BRITO COSTA (AUTOR(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023507-08.2016.8.11.0041 SENTENÇA SERGIO 

HENRIQUE DE BRITO COSTA propôs ação de cobrança de seguro 

obrigatório – Dpvat em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos devidamente qualificados na exordial. O autor alega que 

em 24 de novembro de 2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade permanente, conforme atesta boletim de 

ocorrência, prontuário de atendimento, boletim de atendimento e ficha de 

encaminhamento. Requer a procedência da ação para que a ré seja 

condenada ao pagamento de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, no 

percentual mensurado pela perícia. A inicial foi instruída com a cópia da 

procuração, declaração de hipossuficiência, documentos pessoais, cópia 

do prévio requerimento administrativo, boletim de ocorrência, prontuário de 

atendimento, boletim de atendimento e ficha de encaminhamento. 

Audiência de conciliação realizada pela Central de Conciliação, 

oportunidade em que foi realizado o exame pericial (Id 6694708). O réu 

apresentou defesa (Id 6850641), e requereu, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo, a fim de que seja procedida a sua exclusão e inclusão da 

Seguradora Líder. Arguiu, ainda, as preliminares de ausência de 

comprovação de entrega da documentação em esfera administrativa, falta 

de interesse de agir e ausência de Laudo do IML. No mérito, sustenta a 

necessidade de produção de prova pericial e defende a 

constitucionalidade das leis Nº11.482/07 e Nº11.945/09. Aduz, caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que este seja graduado de acordo 

com a invalidez determinada na tabela para apuração do quantum. Por fim, 

impugna os documentos da inicial, o requerimento da correção monetária, 

juros moratórios e honorários advocatícios. O autor impugnou a 

contestação (Id 8255807), manifestou concordância com o laudo pericial 

realizado perante a Central de Conciliação (Id 8255899) e juntou o 

Histórico Clínico (Id 8256222). Intimadas as partes quanto à possibilidade 

de utilização da perícia realizada perante a Central de Conciliação da 

Capital no julgamento antecipado do feito, ambas manifestaram em 

concordância (Id’s 9579364 e 9630679). O autor pediu a condenação da 

ré por litigância de má fé (Id 11457447). Foi certificado no Id. 12514513, a 

existência de outra ação de cobrança de seguro obrigatório – Dpvat, em 

nome do autor, tramitando perante o Juízo da 11ª Vara Cível desta 

Comarca, sob o nº 1024098-67.2016.8.11.0041. É o relatório. Decido. Nos 

termos do art. 12, inciso VII do Código de Processo Civil, passo a julgar 

este feito. Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório - Dpvat 

ajuizada por Sergio Henrique De Brito Costa em face de Porto Seguro Cia 

Seguros Gerais. Da preliminar de alteração do polo passivo A ré requer a 

alteração do polo passivo, ou seja, excluindo-a e incluindo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ao argumento de que é ilegítima 

para figurar no polo passivo da demanda. As alegações da ré não 

prosperam, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito. Nessa 

linha de raciocínio o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu: 

“52180483 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMARÍSSIMA DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR 

MORTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA. 

PRELIMINARES. EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DA 

OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O 

ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DESCABIMENTO. NEXO 

CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM 

MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO 

DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA. 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A 

PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em 

ilegitimidade passiva da seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 

6.194/74, ao dispor que, nos casos de seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, a 

indenização devida será paga por um consórcio constituído por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Uma vez que os 

autores/apelados comprovaram a condição de filhos da vítima, indiscutível 

a legitimidade ativa para a ação de cobrança que visa o recebimento de 

verba indenizatória do seguro DPVAT resultante de evento morte. O 

boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o 

nexo de causalidade entre o acidente e a morte do segurado. Restando 

comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual 

seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente (morte). Correta a 

decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do seguro 

obrigatório. DPVAT aos autores. O salário mínimo usado como parâmetro 

de fixação da verba deverá ser o vigente à época do sinistro, a qual 

deverá ser corrigida monetariamente desde a data da sentença. Diante o 

princípio recursal da non reformatio in pejus que veda na processualística 

brasileira, o agravamento da situação daquele que recorreu solitariamente. 

E acrescida de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora. 

(TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara Cível; Relª Desª 

Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 27/02/2014; Pág. 36)”. 

Com estas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Das 

preliminares de ausência de comprovação de entrega da documentação e 

ausência de interesse de agir As alegações quanto a ausência de 

comprovação de entrega da documentação mínima necessária à 

regulação do sinistro administrativo e a alegação de que o autor não 

realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece provimento. A inicial está acompanhada de 

cópia do protocolo administrativo do pedido de pagamento do seguro. Além 

disso, conforme recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, a simples apresentação de contestação arguindo matérias 

de mérito é documento hábil a comprovar a resistência da requerida em 

analisar o caso dos segurados. Nesse sentido a jurisprudência: “D E C I S 

Ã O M O N O C R Á T I C A EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo.(...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016). Isto posto, rejeito a preliminar de carência 

da ação por falta de interesse de agir. Da ausência do Laudo do IML O 

laudo do IML não se mostra indispensável, visto que, existem outros 

documentos que comprovam o nexo causal e as lesões sofridas pelo 

autor. Nesse sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - LAUDO IML - DESNECESSIDADE - 

SIMPLES PROVA DO ACIDENTE E DO DANO - NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO - VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À LESÃO 

APRESENTADA - TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - RECURSO 

PROVIDO. Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à 

vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do 

dano decorrente” (art. 5º da Lei 6.194/74), portanto, a apresentação de 

laudo do IML não é documento indispensável para comprovação da lesão, 

sobretudo quando os relatórios médicos e boletim de acidente demonstram 

o nexo causal entre o acidente e o dano sofrido pela vítima. Conforme 

precedente do Superior Tribunal de Justiça, em caso de invalidez parcial, o 

pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) por igual, deve observar a 

respectiva proporcionalidade. (Ap 112064/2010, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2011, Publicado no 

DJE 19/12/2011). Da Litispendência Diante da certidão de Id. 12514513, a 

qual informa a existência de outra ação de cobrança de seguro obrigatório 

– Dpvat, em nome do autor, tramitando perante o Juízo da 11ª Vara Cível 

desta Comarca, sob o nº. 1024098-67.2016.8.11.0041, consultei o Sistema 

PJE para análise de possível litispendência. Em consulta ao sistema PJE 

verifiquei a existência de duas ações semelhantes, com a mesma causa 

de pedir, mesmo pedido e tendo como partes figurantes no polo passivo 

as seguradoras conveniadas ao consórcio Dpvat, corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório às vítimas de acidente de 

trânsito. A primeira ação foi distribuída para este Juízo em 16/12/2016, sob 

o nº 1023507-08.2016.8.11.0041 e a segunda ação foi distribuída para o 

Juízo da 11ª Vara Cível desta Comarca em 27/12/2016, sob o nº 
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1024098-67.2016.8.11.0041 (ainda não julgada). As causas de pedir em 

ambas as ações é o acidente ocorrido em 24/11/2016 e, têm-se como 

pedido o pagamento da indenização de até R$13.500,00, referente ao 

seguro obrigatório por invalidez permanente. Os documentos que instruem 

as iniciais são idênticos, sendo eles: documentos pessoais, boletim de 

ocorrência, boletim de atendimento médico e histórico clínico. Dito isso, 

infere-se que o autor ajuizou duas ações idênticas. A litispendência existe 

para inibir o ajuizamento de uma segunda ação idêntica, a qual deve ter as 

mesmas partes, causa de pedir e pedido, conforme estabelece o artigo 

337, parágrafos 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil: “§ 1o Verifica-se 

a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência 

quando se repete ação que está em curso.” Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria Andrade Nery lecionam: “Ocorre a litispendência quando se 

reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são 

idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo 

pedido (mediato e imediato). O registro ou a distribuição da petição inicial é 

que determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC 59 caput). 

Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se 

verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o 

processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V).” (Código de Processo 

Civil Comentado, 6ª edição, RT, p. 655). Sobre o assunto o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já pacificou: “ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL 

CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - COBRANÇA - 

PROFESSORES MUNICIPAIS- AÇÕES IDÊNTICAS – SINDICATO DOS 

PROFESSORES - LITISPENDÊNCIA - PROCESSO EXTINTO - MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO. Quando duas ações têm as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o 

reconhecimento da litispendência é imperioso.” (TJMT, Ap 173023/2014, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015) “APELAÇÃO CÍVEL 

- SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT– AÇÃO DE COBRANÇA – 

LITISPENDÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – IMPROCEDÊNCIA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO.“Visando ambas as ações o mesmo efeito jurídico - sendo 

iguais a causa de pedir e o pedido (objeto) - está caracterizada a 

litispendência, ensejando a extinção do último processo ajuizado, sem 

resolução do mérito.” (TJMT; Apelação Cível 121781/2009; Rel. Dr. José 

Mauro Bianchini Fernandes; Julg. 29-06-2010; in www.tjmt.jus.br). É 

litigante de má-fé a parte que procede de forma temerária ao ingressar 

com duas ações de cobrança contra a mesma parte, com o mesmo pedido 

e a mesma causa de pedir, na mesma Comarca, com manifesto objetivo de 

obter vantagem indevida e induzir o julgador a erro. “A concessão do 

benefício da assistência judiciária não tem o condão de tornar o assistido 

infenso às penalidades processuais legais por atos de litigância de má-fé 

por ele praticados no curso da lide.” (RMS 15600/SP; 4ª T.; Rel. Ministro 

Aldir Passarinho Junior; Julg. 20-05-2008; DJe 23-06-2008; in 

www.stj.jus.br). (TJMT, APELAÇÃO Nº 103732/2012, 6ª Câmara Cível, 

Relator DES. JURACY PERSIANI, 08/05/2013).” Com estas considerações, 

reconheço a litispendência desta ação de cobrança de beneficio do 

seguro obrigatório – DPVAT com a ação de cobrança de beneficio do 

seguro obrigatório – DPVAT que tramita na 11ª Vara Cível desta Comarca, 

sob o nº. 1024098-67.2016.8.11.0041, uma vez que idêntica a causa de 

pedir, pedido e partes. No entanto, como esta ação foi distribuída primeiro, 

prevento este juízo para julgamento, conforme dispõe o art. 43 c/c 59 do 

CPC. Mérito Promovo o julgamento do feito no estado em que se encontra, 

diante da concordância das partes com a utilização da avaliação médica 

realizada na Central de Conciliação. O autor foi vítima de acidente 

automobilístico em 24 de novembro de 2016, conforme boletim de 

ocorrência, prontuário de atendimento, boletim de atendimento (Id 

4503188) e histórico clínico (Id 8256249). A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. Diante desta 

constatação, verifico que são aplicadas as alterações trazidas pela MP n° 

340 e a Lei n° 11.482, com vigência 31/05/2007 e 451/2008 – Lei n. 

11.945/2009, de 04/06/2009, ou seja, antes à ocorrência do acidente 

objeto da lide. Portanto, aplicável a Lei especial com suas respectivas 

alterações. O artigo 3º, da citada lei, prevê que a vítima de acidente 

automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de incapacidade 

permanente: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: [...] II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente;” A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. No caso, em 

relação a quantificação da invalidez o inciso II do § 1º do referido artigo 

dispõe: “quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional da forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” No que tange à 

indenização securitária, o artigo 5º da Lei 6.194, de 1974, prevê que para 

o pagamento do seguro DPVAT é suficiente a prova do acidente 

automobilístico e do dano dele decorrente. A prova documental acostada 

aos autos é suficiente para comprovar o desenrolar dos fatos e 

consequências, especialmente, o laudo pericial elaborado por profissional 

habilitado como perito judicial. A perícia foi realizada por médico perito da 

Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das 

partes, concluindo que o autor possui lesão parcial incompleta 

incapacitante de 25% e de repercussão leve (Id 6694708). Considerando 

que a perícia foi realizada pelo médico que atua na Central de Conciliação 

e Mediação, sendo a mesma elaborada de forma sucinta, é necessário 

esclarecer que a lesão incapacitante no membro superior esquerdo do 

autor computada em 25%, deve ser calculada de acordo com a tabela de 

acidentes pessoais. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA 

ADMINISTRATIVAMENTE E PROPORCIONALMENTE À COBERTURA 

PREVISTA AO CASO - PROPOSITURA DA DEMANDA PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE 

DEMONSTRADA - LAUDO SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO 

PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 474 - SEQUELA PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA - ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP 

ANEXA À LEI Nº 6.194/74, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E 

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA 

LEI Nº 6.194/74, CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL - BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

IMPROCEDÊNCIA DO FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na 

esfera administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, 

em juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende 

fazer jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de 

agir. Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada 

pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da 

graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a 

título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados 

na Súmula n° 474. Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, 

após enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação. (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). In 

casu, para perda anatômica e/ou funcional do membro superior o 

percentual é de 70%. 25% de 70% é igual a 17,5%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. Com efeito, a 

fixação do valor da indenização do seguro DPVAT deve obedecer ao 

disposto no art. 3º, § 1º, inciso II da Lei n. 6.194/1974. Sobre o assunto a 

nossa Corte decidiu: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - 

RECURSO ESPECIAL - RECURSO PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - 
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INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - 

PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMANENTE CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU 

DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em conformidade com a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça, proferida no recurso paradigma REsp 

1246432/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ‘A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente 

do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez 

(Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em que se pretende o recebimento de 

indenização securitária é necessária a prova pericial médica, para fins de 

quantificar a extensão da lesão, proporcional ao grau de invalidez, cujo 

valor será aferido em liquidação de sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 

46770/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. 

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – 

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – GRAU DA 

INVALIDEZ –ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa quando as 

provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro e o dano causado à apelada, não havendo a 

necessidade da produção de outras provas para a comprovação da 

debilidade da vítima. Quando a lesão sofrida pela vítima é parcial, deve ser 

utilizada a tabela da SUSEP para a quantificação e o devido arbitramento 

da indenização. (TJMT, Ap, 128657/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2014, 

Data da publicação no DJE 24/03/2014)”. Com as alterações da Lei n. 

6.194/1994, como acima mencionado, não é mais permitido a vinculação do 

valor indenizatório ao salário mínimo. Inclusive, o assunto já foi sumulado 

pelo Superior Tribunal de Justiça: “A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau da invalidez.”. Assim, a indenização deve ser paga na forma do 

inciso II, do artigo 3º, da Lei Federal n. 6.194, de 1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. A indenização deve 

corresponder a 17,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, a 

sua incidência de ser desde a citação, consoante o Enunciado de Súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá ocorrer a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos 

do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança proposta por 

SERGIO HENRIQUE DE BRITO COSTA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condena-la ao pagamento da quantia de R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Deixo 

de condenar a ré por Litigância de má fé, por não haver fatos que 

evidenciassem tal conduta. Custas e despesas processuais pela ré. 

Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Comunique-se o juízo da 11ª Vara Cível 

desta Comarca sobre a sentença prolatada nestes autos. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de outubro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1026629-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MICHELONI DA SILVA (ADVOGADO(A))

CAMILA CARVALHO VILELA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL FLORENCO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 4 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013041-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIANA MACHADO LEMES (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 4 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031264-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

NATALINA SILVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HISSAKO ADACHI YOSHIDA (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE HITOSHI ADACHI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6ª 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 CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA 

Oficial de Justiça: ZONA 02 Diligência: GRATUITO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES 

PROCESSO n. 1031264-82.2018.8.11.0041 Valor da causa: $1,000.00 

ESPÉCIE: [CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: NATALINA SILVEIRA BARBOSA Endereço: PEDRO GUIZELLINE, 55, 

CENTRO, VALPARAÍSO - SP - CEP: 16880-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ESPÓLIO DE HITOSHI ADACHI Endereço: LAVA PES APTO 600, 786, ED 

MONTE AZUL, DUQUE DE CAXIAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-300 Nome: 

HISSAKO ADACHI YOSHIDA Endereço: LAVA PES APTO 600, 786, ED 

MONTE AZUL, DUQUE DE CAXIAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-300 

FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA, 

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. 

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. CUIABÁ, 4 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032322-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISBRAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DF PACK EMBALAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PAULINO PEREIRA DE BELEM (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 4 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028570-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON RAMOS ZORRON (ADVOGADO(A))

GERALDA MATIAS LOPES (REQUERENTE)

SEBASTIAO PAULO JOSE MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE CASEMIRO VIRGA (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte AUTORA, via DJE para 

informar o endereço completo para cumprimento da Carta Precatória, uma 

vez que, não consta em qual rua deverá ser cumprida a Carta Precatória, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 4 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: 1011331-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011331-60.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANAINA APARECIDA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a lide envolve interesse 

de incapaz, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo 

Civil, remetam-se os autos ao Ministério Público Estadual para 

manifestação, no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003804-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALETEIA DE FATIMA NEGRAO MARCELO (EXEQUENTE)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR MUSTAFA FARES (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 4 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003650-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR APARECIDO JARA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 4 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008832-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN PEREIRA DE CAMPOS (REQUERIDO)

ELIANE MORAES BRAGA (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 4 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006122-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

VIDROS LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ANDRADE FLORENTINO - ME (RÉU)

HELIO ANDRADE FLORENTINO (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência ou nos termos Art. 648 (CNGC) formular 

requerimento justificado ao Juiz do processo, que decidirá sobre a real 

conveniência e necessidade DO OFERECIMENTO DE MEIOS PARA de 

cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 4 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: 1009762-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BENEDITO GERTRUDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANE APARECIDA GUIMARAES (AUTOR(A))

JONIL DOMINGOS DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

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, 4 de 

outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008327-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES DA CRUZ MIRANDA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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, 4 de 

outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 779346 Nr: 32791-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELCINO FRANCISCO DOS REIS, ALVARO VILLAS 

BOAS SOBRINHO, ANTONINA LEITE DE CAMPOS OLIVEIRA, ANTONIO 

FERNANDO PEREIRA, ANA ALVES DE CARVALHO, ANTÕNIO DAS 

GRAÇAS SABINO, BENEDITO ANTONIO FIRMIANO, EMIVALDO DE 

CASTRO E SILVA, ANTONIO LEITE DA SILVA, DILMAR ANTÕNIO 

GIACOMOLLI, EGÍDIO SOKOLOWSKI, EURÍPEDES ALVES SOUZA, 

EVANICE SANTOS SOUSA RODRIGUES, IZAURA BRUNETTI DE GODOY, 

FRANCISCO JOSÉ CARDOSO, GESSY MARTINS IGNÁCIO, HAMINTAS DA 

ROCHA PIO

 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

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes para requererem o que lhes é 

de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 136544 Nr: 21146-89.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZANE DE LARA PINTO, EURIPEDES DE 

ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PUBLICA- CUIABA - OAB:

 Em razão da alteração dos patronos do autor, intimo novamente para que 

dê prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 757222 Nr: 9383-76.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER OLIVEIRA DE SOUZA, FLÁVIO OLIVEIRA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A, Eveline Guerra da Silva - OAB:22987/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 Certifico que torno sem efeito a intimação constante na Certidão, de 

05/09/2018, disponibilizada no DJE nº 10334, de 10/09/2018 e publicada no 

dia 11/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 899345 Nr: 29335-70.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEISON ALENCAR FERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:13721

 Face a interposição de Recurso pela parte Requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação (fls. 385/402) , no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 840901 Nr: 45224-98.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE FERREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:SP/131.600, VENTURA ALONSO PIRES - OAB:132321/SP, 

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032-B/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 231876 Nr: 1313-80.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADO BANDEIRA DUARTE, CLEOPATRA LEVENTE 

DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA 

LTDA - ITE

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

OAB:6745/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS VOLPATO - 

OAB:9300/MT, JOSE CARLOS CARVALHO SOUZA - OAB:3459/MT, 

RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO CARNEIRO ROSI - 

OAB:71639 OAB/MG

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do Executado 

para manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 

(cinco) dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 249978 Nr: 17072-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL - CASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000

 Vistos etc.

Coop. Dos Médicos Anestesiologistas do Estado de Mato Grosso 

promoveu o presente Cumprimento de Sentença em face de Caixa de 

Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, ambos 
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qualificados e representados nos autos, nos termos do postulado de fls. 

772/777.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado às 

fls. 780/781, conforme requerido às fls. 783/784.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 375978 Nr: 12801-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MULLER ABREU LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBRÓZIO LUIZ BROGATTI, CLAUDIA 

JAQUELINE BORGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX MARTINS SALVATIERRA - 

OAB:19575, DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - OAB:6.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO LUIZ SOARES 

CARDOSO - OAB:100564/MG

 Vistos etc.

Ambrózio Luiz Brogatti interpôs Recurso de Agravo de Instrumento nº. 

1010865-58.2018.8.11.0000 em face da decisão de fl. 1465/verso.

Em sede de retratação, não vislumbro, ao menos neste momento 

processual, qualquer motivo que enseje a mudança da decisão recorrida.

No entanto, diante do deferimento do efeito suspensivo pelo Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (fls. 1489/1490), cumpra-se conforme a referida 

decisum.

Oficie-se a Secretaria da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça prestando as informações solicitadas pelo Excelentíssimo Relator.

Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca do contido em fls. 1482/1485.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1073166 Nr: 56711-94.2015.811.0041

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/MT 17992-O, MIRON FERNANDES DIAS - OAB:10.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que a advogada que requereu o desarquivamento do feito, 

representando a parte autora, não possui procuração nos autos, assim 

intimo os autores para se manifestarem acerca do desarquivamento do 

feito no prazo de 05 (cinco) dias, em nada sendo requerido os autos 

retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 921410 Nr: 44264-11.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, NAIR 

RIBEIRO DA SILVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO MARQUES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

promovo a intimação da parte autora para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito e requerer o que de direito no prazo de cinco 

dias, ficando ciente de que não havendo manifestação no prazo, os autos 

retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1126288 Nr: 21431-28.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA MARTINS BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARISSA D'ANGELIS ZANETTI

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

OAB:7.504/MT, ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO - OAB:20.149-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT

 Certifico que até a presente data não houve resposta do ofício expedido 

ao Banco do Brasil, assim intimo o autor, por intermédio de seu patrono, 

para manifestar acerca da inércia do banco, bem como, para manifestar 

sobre a informação do Banco Itaú, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1086961 Nr: 4707-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARISSA D'ANGELIS ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA BRANCO, ALDA MARTINS 

BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS - 

OAB:11755 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 868994 Nr: 8773-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MESFAF, RUBI FACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVA SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA S/C 

LTDA/ECCO SALVA EMERGÊNCIAS MÉDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETH NASS ANDERLE - 

OAB:PR/22.566, JAQUELINE LUIZA COLPANI - OAB:PR/71.680, JOSÉ 

HERIBERTO MECHELETO - OAB:PR/15.383

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Part erequerida, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar o preparo da carta precatória expedida à 

Comarca de Curitiba/PR, corretamente, visto que as custas foram 

recolhidas para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 

correto é para o Tribunal de Justiça do Estado do Parana.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 347579 Nr: 17753-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MOREIRA DE FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 
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CANO - OAB:8506-A/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 (cinco) 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 15929 Nr: 6251-36.1997.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO ELIAS MARIAN

 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:15.729 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE D 

PURIFICAÇÃO SOUZA - OAB:23.784/O, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca da petição de fls. 241/246, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1034767 Nr: 38981-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA CORAL FRANCO RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18.890/MT, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - 

OAB:12246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em razão de o autor ter constituído outro patrono, procedo 

sua intimação para que dê prosseguimento no feito, no prazo de 05(cinco) 

dias requerendo o que lhé de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 28119 Nr: 2720-73.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR SOARES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPERT - TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CAROLINE 

TRECHAUD - OAB:14.099/MT, IEDA APARECIDA LEITE ALMEIDA - 

OAB:3979, TATIANA DE ALMEIDA CALDEIRA MIRANDA - 

OAB:15.538-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO BERTOZO REIS - 

OAB:3038/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

Joyci Andriely B. Silva

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 23298 Nr: 672-05.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO ED. ALBERT EINSTEIN COL. E CURSO MASTER 

S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLY DE ARRUDA BOAVENTURA, 

WELLYNGTON DE ARRUDA BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, fls. 208, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 780637 Nr: 34198-40.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA ALVINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO - 

OAB:OAB/MT 14.522, CAMILA SILVA DE SOUZA - OAB:14660, IVO 

MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614/O, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:20.298-A, 

JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452, THIAGO CHAGAS DE 

CAMPOS CARVALHO - OAB:333170

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

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para, retirar a certidão 

pretendida e deferida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015112-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R GONZALES DE SOUZA - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID 

15741910.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016181-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MOTTA RAMOS (ADVOGADO(A))

ELSE DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENO RODRIGUES CHONONO (RÉU)

B. L. C. OLIVEIRA VEICULOS - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca das correspondências devolvidas de ID 

15742304 e ID 1574229.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018088-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EXEQUENTE)

LETICIA BORGES POSSAMAI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRILHA BRAVO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID 

15743650.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018124-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JACQUELINE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FERNANDES DE SOUZA (REQUERIDO)

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID 

15744341 ID 15744129.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018752-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI (ADVOGADO(A))

LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERGILIO AUGUSTO GONCALVES (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID 

15744602.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1020708-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO XAVIER VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GIACOMAZZO (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID 

15744994.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1023903-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL DE ALMEIDA OROIDES (AUTOR(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER BOSCATO DE ALMEIDA (RÉU)

JUCIELE CARLOS RODRIGUES (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca das correspondências devolvidas ID 

15745026 ID 15745020.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1032753-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RODRIGUES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES (ADVOGADO(A))

ROBSON DE OLIVEIRA PACHECO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Francisca Branco Barreto (RÉU)

Espólio de Benedito Brasil Barreto Filho (RÉU)

Outros Interessados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCILEIA DE SOUSA (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

HITAYNAN FERNANDES MARTINS (CONFINANTES)

JOÃO ESTEVALDO MORAES (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

VANIA DA SILVA CAMPOS (CONFINANTES)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida ID 

15745719.

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)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a distribuição da 

carta precatória expedida no feito, bem como, a posterior comprovação de 

tal ato.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017152-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO JOSE CALLEGARO (ADVOGADO(A))

ANDRADE CONSULTORIA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FCM FOMENTO DE CREDITO MERCANTIL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de pedido de cumprimento de Sentença dos autos do 

processo código nº 302390, que tramita nesse juízo “fisicamente”. De 

acordo com o artigo 3º da Portaria nº295/2016-PRES, de 23 de maio de 

2016, que implantou o Sistema Processual Judicial Eletrônico - PJE nas 

Varas da Comarca de Cuiabá, todos os incidentes relacionados a 

processos que tramitam fisicamente deverão tramitar fisicamente, até o 

seu arquivamento, in verbis: Art. 3º.As ações protocoladas de forma 

física até as 12h00 do dia 11-7-2016, incluindo seus incidentes, tramitarão 

de forma física até seu arquivamento. (grifei). Dessa forma, não havendo 

implantação de digitalização do acervo físico definido pela 

Corregedoria-Geral da Justiça, intime-se o patrono da parte exequente 

acerca da inviabilidade do recebimento da presente ação pelo Processo 

Eletrônico Digital – PJE, e, para no prazo de 05 (cinco) dias adotar as 

providências cabíveis para materialização e distribuição do processo por 

dependência aos autos acima citados em trâmite neste juízo. Decorrido o 

prazo, arquive-se imediatamente o presente feito, com as baixas de estilo. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017869-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARAIZA DE LOURDES FIGUEIREDO DA SILVA (AUTOR(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (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 comprovante de renda 

para emenda da inicial. Preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, 

defiro o pedido formulado no Id 13962285, para emenda da inicial, concedo 

a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º 

do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em, cumprimento ao que dispões 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, 

intimem-se as partes por seus patronos, Não havendo autocomposição, 

deverá a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação ja apresentada nos autos. Intimem-se as partes Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020315-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS (ADVOGADO(A))

RENON NERY ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Vistos, Trata-se de Ação de Indenização que 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 no Id 

14510288, para emenda da inicial, concedo a parte requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispões 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, intimem-se as partes 

por seus patronos, Não havendo autocomposição, deverá a parte autora 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação ja 

apresentada nos autos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028923-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA EDINEUZA SMITH FONTENELLES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1028923-20.2017.8.11.0041 (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. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025772-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE VIANA MOLINA (REQUERENTE)

Daniela Molina Barcellos (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança 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 no Id 

14800514, para emenda da inicial, concedo a parte requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispões 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, intimem-se as partes 

por seus patronos, Não havendo autocomposição, deverá a parte autora 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação ja 

apresentada nos autos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023146-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA (ADVOGADO(A))

NELSON EUGENIO VIEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUDECIR DUARTE PREZA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação drescisória que 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 no Id 

14749463, para emenda da inicial, concedo a parte requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispões 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, intimem-se as partes 

por seus patronos, Não havendo autocomposição, deverá a parte autora 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação ja 

apresentada nos autos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033519-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. D. A. (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ADRIANA BARBALHO VELEDA (REQUERENTE)

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 menor representado por sua genitora, 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 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 
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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 dúvidas, informações ou sugestões. (fonte: 

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: 1033414-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

NADIR BERNINI DA SILVA (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, c/c Reembolso de Despesas Médicas c/ 

Damo Moral, 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: 1033395-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADAIR TAVARES DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos no artigo 319, do 

CPC, e precisa ser adequado, visto que, encontra-se desacompanhado 

dos documentos básicos e necessário à propositura de qualquer ação. No 

caso, a procuração foi encaminhada sem data, bem como, deixou de 

acompanhar o pedido o comprovante de renda da requerente e a cópia do 

requerimento administrativo, requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial de Cobrança do Seguro DPVAT. Dessa forma, 

fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se a requerente 

para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, regularizando nos 

autos sua representação processual, bem como, anexando no feito os 

documentos acima elencados, sob pena de indeferimento da inicial e 

consequente extinção do feito - artigo 330 do CPC/2015. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032869-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETH REIS CALCADOS (EMBARGANTE)

RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO BRAGA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Embargos a Execução onde a parte 

embargante, alegando insuficiência de recursos para custear as 

despesas processuais requer os benefícios da gratuidade da Justiça. No 

caso verifica-se que a incapacidade financeira da parte embargante não 

resta demonstrada nos autos. Isto posto, fundamentado no que dispõe o 

artigo 99, § 2º do CPC/2015, intime-se a parte embargante, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar o pedido, 

demonstrando nos autos que faz jus ao benefício da gratuidade, 

anexando ao feito o documento hábil de comprovação da alegada 

hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda) ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no 

que dispõe o artigo 290, do Novo Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033447-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

ANDREA LUIZA CARVALHO LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL MARCOS CAVA (EXECUTADO)

BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)
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MARIA APARECIDA CAVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Execução de Título Extrajudicial, a parte exequente 

formula requerimento para concessão da gratuidade da Justiça, alegando 

insuficiência de recursos para arcas com as despesas processuais, 

todavia deixa de anexar ao pedido, o documento probatório necessário. 

Dessa forma, não estando a incapacidade financeira do exequente 

demonstrada nos autos, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do 

CPC/2015, intime-se a, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, demonstrando que faz jus ao 

benefício da gratuidade, anexando no feito o comprovante de renda (cópia 

da Carteira de Trabalho, Holerite ou última declaração de imposto de 

renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais, 

para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 290, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033473-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO MEDALHA LTDA (EXECUTADO)

MEDALHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, distribuída 

sem o recolhimento das custas processuais. No caso, não havendo 

pedido de gratuidade a ser analisado, intime-se a parte exequente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, anexando no processo a Guia de Custas, acompanhada do 

respectivo comprovante pagamento, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as 

custas dos processos que tramitam no PJE-MT, encontra-se 

regulamentada pelo Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e 

a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado (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: 1033818-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERIZANGELA DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, a 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se pelos 

comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio DPVAT e 

pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – SINCOR/MT (no 

qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do atendimento do 

Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste ano de 2018, 

confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A Seguradora 

Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de atendimento 

oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em vista que os 

contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com os 

Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a fim 

de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033524-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

GILSON RIBEIRO DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. A provocação 

do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em demandas 

envolvendo Cobranças de indenizações relacionadas ao seguro 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. Dessa forma, não estando configurada a formação de conflito a 

ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, por 

seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando 

nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, concedo a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça, até que se prove o contrário – art. 99, § 3º do CPC. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos à 

conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031979-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

I. O. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIANA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA OAB - 025.878.731-77 

(REPRESENTANTE)

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 menor representado por sua genitora 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 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 dúvidas, informações ou sugestões. (fonte: 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032250-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE FREITAS (EXEQUENTE)

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE ALVES LEMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial que a parte executada 

não foi localizada no endereço indicado nos autos. Em manifestação a 

parte exequente vem requerer a busca de endereço via, infojud, alegando 

que foram negativas as buscas por ele empreendidas objetivando localizar 

a parte executada. Dessa forma, para paior celeridade processual, 

determino a formalização de solicitação de informações cadastrais junto a 

Receita Federal, via Sistema Infojud, quanto ao endereço da parte 

executada. A busca realizada via Infojud, obteve resultado positivo, sendo 

encontrado um novo endereço da parte executada, conforme espelhos da 

consulta anexada nos autos. Anotem-se o novo endereço da parte 

executada, a seguir, cite-se esta, conforme determina o despacho 

lançado no Id 1109738. Expeça-se o necessário. Intime-se a parte 

exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012280-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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WIVENS COSTA CAMPOS (EXECUTADO)

SCANDALO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial que a parte executada 

não foi localizada no endereço indicado nos autos. Em manifestação a 

parte exequente vem requerer a busca de endereço via, infojud, alegando 

que foram negativas as buscas por ele empreendidas objetivando localizar 

a parte executada. Dessa forma, para paior celeridade processual, 

determino a formalização de solicitação de informações cadastrais junto a 

Receita Federal, via Sistema Infojud, quanto ao endereço da parte 

executada. A busca realizada via Infojud, obteve resultado positivo, sendo 

encontrado um novo endereço da parte executada, conforme espelhos da 

consulta anexada nos autos. Anotem-se o novo endereço da parte 

executada, a seguir, cite-se esta, conforme determina o despacho 

lançado no Id 66486768. Expeça-se o necessário. Intime-se a parte 

exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1011880-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

CACIA VAZ DA SILVA (AUTOR(A))

NORMA VAZ DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LADIR FRANCISCA MAGALHAES (RÉU)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada, bem como, manifestar-se acerca da reconvenção 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032752-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL MARTIMIANO ALVES (AUTOR(A))

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJCRED SERVICOS LTDA. - ME (RÉU)

 

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 

(declaração de imposto de renda, holerit comprovando recebimento de 

aposentadoria, etc...), sob pena de indeferimento do benefício. Decorrido o 

prazo supra, voltem os autos conclusos para análise do pedido com 

urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010662-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. W. M. M. (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE MICHELE MARQUES MIRANDA OAB - 048.244.771-07 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018151-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO ROBERTO SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA SANTOS LIMA OAB - 918.871.001-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

 

Vistos, Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/ Pedido de 

Tutela de Urgência, recebido no serviço de plantão, onde a parte requerida 

citada vem aos autos apresentar contestação nos Id nº 14172361 e 

seguintes. Dessa forma, intime-se a parte requerente para impugnar a 

contestação apresentada no prazo legal. A seguir voltem-me os autos 

para decisão saneadora. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031639-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RECANTO JURUMIRIM 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUILIO MAYOLINO FILHO (RÉU)

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, distribuída 

sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo nos autos 

pedido de gratuidade a ser analisado, intime-se a parte exequente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, anexando no processo a Guia de Custas, acompanhada do 

respectivo comprovante pagamento, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as 

custas dos processos que tramitam no PJE-MT, encontra-se 

regulamentada pelo Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e 

a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado (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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024926-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BARROS (REQUERENTE)

MILTON PEDROSO DE BARROS (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de Carta precatória distribuída sem recolhimento de 

custas processuais e sem o comprovante de recolhimento da diligência 

para o cumprimento da ordem deprecada. Isto posto, intime-se o patrono 

da parte autora para comprovar nos autos o pagamento das custas 

processuais, informando que as custas dos processos que tramitam no 

PJE-MT, encontram-se regulamentada pelo Provimento 22/2016-CGJ/MT, 

de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de 

guia eletrônica. Em relação à diligência do oficial de justiça, a parte 

interessada poderá consultar através do site www.sindojus-mt.org.br os 

valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao 

meirinho. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da 

determinação supra, com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da 

CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

observadas as providências pertinentes. Se comprovado o recolhimento 

das custas e diligencias nos termos acima, cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia da presente missiva como mandado. Após o 

cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca 

de origem com nossas homenagens. Às providências. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031366-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE GOULART DA ROCHA (REQUERENTE)

CILSO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Vistos, Trata-se de Carta Precatória que tem como objeto a intimação de 

Energisa Matro Grosso – Distribuidora de Energia S/A, onde a parte 

Requerente é beneficiária da gratuidade da justiça. Determino o 

cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia desta como mandado. 

Atendam-se as disposições contidas no artigo 1.212 e seguintes da 

CNGC/TJMT. Após o cumprimento, devolva-se à comarca de origem com 

as homenagens deste Juízo, com as baixas necessárias disciplinadas na 

CNGC/MT. Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009687-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

DIEGO DOS ANJOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO ATACADAO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035215-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MAYKON DOUGLAS BARBOSA ESTEVAM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011003-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

RAMAO CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010742-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

CLEITON FERREIRA PIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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: 1009598-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WALTER BRUNO HOFFERER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010558-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUSA LIMA FILHO (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

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: 1010231-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ERNALDO PEREIRA SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027522-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VITOR PEREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON GOMES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VIA APPIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (LITISCONSORTES)

 

iNTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL TRAZER AOS 

AUTOS AS DILIGÊNCIAS DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA PARA SE 

PROCEDER A INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011160-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

GENIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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: 1009820-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA FIGUEREDO (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

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: 1010456-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

A. F. P. D. S. (AUTOR(A))

IZABEL ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010082-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EBERSON MAGALHAES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(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: 1010299-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 954646 Nr: 2419-62.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIME TELECOMUNICAÇÃO LTDA-ME, MACEDO E 

SAMPAIO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Soares Da Silva 

- OAB:15461, ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - OAB:15.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:335.279, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 Código do Processo nº 954646

Vistos,

A parte requerente vem aos autos formular pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença c/c execução de multa 

cominatória.

No caso, a sentença foi reformada na corte superior pelo acórdão de 

folhas 293/298, já transitada em julgado (fls. 299), assim, não havendo 

nos autos comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 302/313.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 913489 Nr: 39177-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KULLINAM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARCIO VAREIRO - 

OAB:15287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA RADO - 

OAB:12906/MT, THAIS REGINA RETORE - OAB:12.689-B

 Certifico a necessidade de nova publicação da decisão de fls. 193, ante 

ao não cadastramento dos advogados da parte requerida. Dito Isto, segue 

o referido despacho: (...) Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta 

ação fazendo constar a fase de Cumprimento de Sentença. A seguir, 

intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no artigo 513, 

parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 444271 Nr: 19441-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELLYN SACAL RODRIGUES GONÇALVES, 

YURI RONDON ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 109/110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 8357 Nr: 10294-11.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA FLORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO NETO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO NUNES DE SOUZA - 

OAB:124174/SP, FAISSAL YUNES JUNIOR - OAB:129312/SP, ILDO DE 

ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH 

- OAB:5.325/MT

 Certifico que, encaminho intimação da exequente para, manifestar nos 

autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 201/202.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 179277 Nr: 35133-61.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTONI E GUBEL LTDA, MARCO HELDER 

CHRISTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, MARIA CRISTINA DE ALENCAR SILVA - 

OAB:3.772/OAB/TO

 Certifico que, encaminho intimação da advogada Tatiane Carla Gomes de 

Castro, para devolver os autos em cartório, no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 81368 Nr: 32899-67.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONNY GREIPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Geraldo Carlos de 
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Oliveira, para devolver os autos em cartório, no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 913937 Nr: 39446-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVAN RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA SÃO BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:6337-MS

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Venicius Yutaka Harima, 

para devolver os autos em cartório, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 954700 Nr: 2454-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO CANTANHEDE MOURÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da advogada Priscila dos Santos 

Duarte, para devolver os autos em cartório, no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 800504 Nr: 6929-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO FRANCISCO DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 148/151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 917122 Nr: 41514-36.2014.811.0041

 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: JOANA VIEIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES - 

OAB:16680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca das fls. 134/136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1110045 Nr: 14671-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZINA MADALENA CARDOSO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S.A, UNOPAR - UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647/MT, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

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

OAB:63.440/MG

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 166/168.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 886632 Nr: 20998-92.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALAIDE GONÇALVES DE ASSUNÇÃO, 

ZITO NERIS DE ASSUNÇÃO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARVELINA NÉRIS DE ASSUNÇÃO 

- OAB:6464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 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.: 820811 Nr: 27034-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR AFONSO DE ARRUDA, AVMGDA, ADACI 

CONCEIÇÃO MIRANDA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15.634/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 310/313.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 851119 Nr: 54104-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODYR MAX NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15.785, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS - 

OAB:14442-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Certifico que encaminho intimação do requerente para manifestar no feito. 

Dito Isto, segue a referida decisão:(...) Ante ao exposto, intime-se a parte 

exequente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao pedido e documentos anexados nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1035378 Nr: 39295-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UEMURA FERNANDES E HOSSODA LTDA, VERA LÚCIA 

UEMURA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ORO, COMERCIAL HORTIFRUTI CENTRO 

OESTE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 84/85.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022983-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EDSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

EDSON APARECIDO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L J DE MARCHI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1022983-74.2017.811.0041 (p) VISTOS, Pretende a parte Autora a 

reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência 

formulado na exordial, nos seguintes termos: “(...) para que seja a 

Requerida - L.J. DE MARCHI – ME, já devidamente qualificada, intimada a 

excluir o nome do Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito – 

SPC/SERASA com referência as DUPLICATAS nos valores de R$ 6.064,97 

(Seis Mil e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos) / R$ 

5.577,00 (Cinco Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais / R$5.209,25 

(Cinco Mil, Duzentos e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos) / R$ 6.064,97 

(Seis Mil e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos) e os 

CHEQUES do BANCO DO BRASIL, Agência: 4042-8, C/C 91852-0, emitidos 

em favor da empresa INDUSTRIA E COMPENSADOS SÃO JOSÉ LTDA - 

EPP de nºs. 850198 no valor de R$ 2900,00 (Dois Mil e Novecentos Reais) 

data de emissão: 18/01/2014, a ser compensado em 26/04/2014, outro de 

nº 850199 no mesmo valor de R$ 2900,00 (Dois Mil e Novecentos Reais) 

data de emissão: 18/01/2014 para ser compensado em 03/05/2014, ambos 

foram devolvidos duas vezes, sem fundos, devido ao não recebimento da 

mercadoria adquirida junto a referida empresa – COMPENSADOS SÃO 

JOSÉ e pelas dificuldades financeiras enfrentadas pela Requerente devido 

a má-fé nas emissões de Notas fraudulentas em nome do mesmo, 

causando sérios prejuízos e transtornos financeiros a empresa 

Requerente que se encontra impedida de realizar demais atos legais”. 

Ocorre que a pretensão declinada na exordial gira em torno da alegação 

de emissão de 20 (vinte) notas fiscais fraudulentas pela empresa 

INDUSTRIA COMPENSADOS SÃO JOSÉ LTDA, que deram origem às 

duplicatas levadas a protesto pela parte Requerida LJ DE MARCHI – ME, 

sendo que agora a parte Autora inseriu no pedido de reconsideração 

questões relacionadas a cheques emitidos em favor daquela empresa que 

sequer faz parte da relação processual. Depreende-se ainda que no 

pedido de reconsideração a parte Autora informa que já está litigando com 

a empresa INDÚSTRIA DE COMPENSADOS SÃO JOSÉ LTDA - EPP 

(Processo nº4438-17.2018.811.0015 – Código nº 322146, em trâmite na 

Primeira Vara Cível da Comarca de SINOP-MT), a qual teria efetuado “a 

troca juntamente com os Cheques com a empresa Ré - L.J. DE MARCHI-ME 

(empresa de fomento), sendo por esta protestado”. Consta também no 

pedido de reconsideração a informação trazida pela parte Autora de que 

os cheques emitidos em favor dessa empresa foram devolvidos sem 

fundos “devido ao não recebimento da mercadoria adquirida”. A par disso, 

vislumbro que a alegação declinada na exordial quanto a emissão 

fraudulenta das notas fiscais e duplicatas ainda ressente de maior dilação 

probatória, sobretudo considerando a dissonância das informações 

trazidas aos poucos pela parte Autora, e mais ainda porque ao contrário 

do afirmado na petição inicial, todos os títulos foram emitidos no ano de 

2014, quando a empresa Requerente já estava em pleno exercício de suas 

atividades. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado 

no id.n.15043929. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada no id.n.14983965. RETIFIQUE-SE a autuação do processo a fim 

de constar a classe judicial correta relacionada a “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS” Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008758-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ALANDERSON DA SILVA SANT ANA (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 

1008758-15.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, ALANDERSON DA SILVA 

SANT’ANA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 27/02/2018, 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, referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 12549382. A Requerida apresentou contestação no id. 

13561959, 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. 14383836. A 

parte Requerida por sua vez (id. 14613301), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (50%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (70%). Impugnação a contestação apresentada no Id: 14629415. A 

parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial 

(id.15006868) 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 
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administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Afasto a preliminar de inépcia da 

inicial, pois no que tange a exigência de comprovante residencial como 

documento obrigatório a ser apresentado pela parte Autora, não é 

considerado indispensável para propositura da ação, bastando à 

comprovação da ocorrência do acidente a existência de lesão e o nexo de 

causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o comprovante de 

residência para se auferir a competência do juízo, pois as ações de 

indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser ajuizadas 

tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme determina o 

art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do mesmo Diploma 

Legal, cabendo a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito a preliminar de 

inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados a Boletim de Ocorrência (id. 12549382), Relatório Médico (id. 

12549383), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

14383836, 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. 14383836), 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 indenizável 

proporcional à lesão permanente resultante ao autor, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária com 

índice INPC a partir da entrada em vigor da medida provisória n.340 

(29/12/2006), enquanto a condenação determinou o pagamento do valor 

proporcional ao grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e 

correção monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas 

processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados 

proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram 

atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência 

recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo 

poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 

20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte 

sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência 

recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso 

pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As despesas 

processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre 

as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma 

proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 

2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto da ação 

configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à 

repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 
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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 ALANDERSON DA SILVA 

SANT’ANA, 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, 27/02/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010688-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAELI ESTEFANI DE SOUZA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1010688-68.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, RAFAELI ESTEFANI DE SOUZA 

ALVES, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 01/11/2017, 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, referente 

à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma 

da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 12848511 Laudo 

pericial judicial no id. 15038760. A Requerida apresentou contestação no 

id. 15390501, 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. A parte Requerida por sua vez (id. 

15390510), 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%). A parte Requerente, 

apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 15399589) tecendo acerca 

do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Os autos 

vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 12848511), 

Relatório Médico (id. 12848510), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 15038760, 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 
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em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda completa da 

mobilidade de um dos punhos, o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 15038760), 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 

proporcional ao grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação e 

correção monetária com índice INPC a partir da da data em que entrou em 

vigor a medida provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação 

determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez 

permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, tudo 

conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na 

hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os honorários 

advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos 

interesses das partes que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, 

ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. 

Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das 

partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o 

autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o 

réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, 

não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca 

autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição 

proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados 

deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, 

isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª 

ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior 

àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, 

consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 
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para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente RAFAELI ESTEFANI DE SOUZA 

ALVES, 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, 01/11/2017 (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008648-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ADEMAR FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1008648-16.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, ADEMAR FERREIRA FILHO, 

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 

14/02/2018, 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 referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Certidão de 

ocorrência corroborado no id. 12527795. A Requerida apresentou 

contestação id. 14085886, arguindo em preliminar a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência do laudo do IML documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido, ante a necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou a cerca do 

quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 

14361833. Impugnação à contestação corroborada id. 14572200. A parte 

Requerente por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 

14572321) tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. A parte Requerida (id. 14658641), manifestou sobre o 

laudo, ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (50% e 75%) e o percentual estipulado na 

tabela da Lei (25% e 25%). Os autos vieram conclusos para sentença. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e 

DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO 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. Portanto, rejeito 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 Boletim de Ocorrência (id. 12527795), 

Relatório Médico (id. 12527796), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 14361833, 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 
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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 dos ombros e perda completa da mobilidade de um dos 

tornozelos, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

25% (vinte e cinco por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 14361833), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão moderada, do ombro direito com 

perda de 50% (cinquenta por cento) e repercussão intensa, do tornozelo 

direito com perda de 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento 

do seu patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a 

quantia de R$ 4.218,75(quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e 

cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento da integralidade do valor do 

seguro independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

citação e correção monetária com índice INPC a partir da entrada em vigor 

da medida provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação 

determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez 

permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, tudo 

conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na 

hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os honorários 

advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos 

interesses das partes que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, 

ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. 

Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das 

partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o 

autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o 

réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, 

não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca 

autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição 

proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados 

deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, 

isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª 

ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior 

àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, 

consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente ADEMAR FERREIRA FILHO, a 

quantia de R$ 4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e 

cinco centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 14/02/2018 (Súmula 

580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 
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compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010148-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIRIRI EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. EMPORIO DO ARQUITETO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº. 1010148-54.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, Ante a 

Homologação de acordo nos autos dos Embargos à Execução 

(1018742-57.2017.8.1.0041), aguarde-se o cumprimento da avença 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. Custas remanescentes de acordo 

com os termos do art. 90, § 3º do Código de Processo Civil. Renunciado o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as providências de 

praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032619-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA (ADVOGADO(A))

AIRTON VIEIRA DE GUSMAO (AUTOR(A))

RENATA CINTRA RASCHEJA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº. 1032619-64.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

14461868/14461988 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. 

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Renunciado o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, observando as providências de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002671-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OCTAVIANO CALMON NETTO (EXEQUENTE)

OCTAVIANO CALMON NETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA RIBEIRO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1002671-77.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado no ID. 

6121055/6121096, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. 

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Renunciado o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, observando as providências de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015220-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1015220-56.2016.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico que fora agendada Perícia Médica nestes autos para o dia 

03/12/2018 a partir das 08:00 hs ordem de chegada, no seguinte 

endereço: Consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto, Centro Médico CPA, 

Rua Pelotas, Quadra 05 Lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), 

CEP 78.055-100 fone: (65) 3641-7100 / 99635- 6009, Deverá o periciado 

l e v a r  t o d o s  o s  d o c u m e n t o s ,  a t e s t a d o s  e  e x a m e s 

complementares(RADIOGRAFIAS) que porventura possam ser uteis a 

confecção do laudo pericial. Cuiabá-MT, 4 de outubro de 2018 Thiago 

Ottoni Azambuja Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015220-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1015220-56.2016.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico que fora agendada Perícia Médica nestes autos para o dia 

03/12/2018 a partir das 08:00 hs ordem de chegada, no seguinte 

endereço: Consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto, Centro Médico CPA, 

Rua Pelotas, Quadra 05 Lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), 

CEP 78.055-100 fone: (65) 3641-7100 / 99635- 6009, Deverá o periciado 

l e v a r  t o d o s  o s  d o c u m e n t o s ,  a t e s t a d o s  e  e x a m e s 

complementares(RADIOGRAFIAS) que porventura possam ser uteis a 

confecção do laudo pericial. Cuiabá-MT, 4 de outubro de 2018 Thiago 

Ottoni Azambuja Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025103-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 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, 04 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027544-44.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Outros Interessados:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (LITISCONSORTES)

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, 04 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003612-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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, 04 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003619-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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, 04 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003429-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

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, 04 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032639-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SOUSA (ADVOGADO(A))

EVELTON CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI DE ABREU ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ AUTOS Nº 1032639-21.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EVELTON 

CORDEIRO DA SILVA REQUERIDO: DAVI DE ABREU ALMEIDA M Vistos. 

Verifica-se dos autos de carta precatória que a parte interessada não 

recolheu os valores referentes à distribuição e diligência, neste Juízo. 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento referente à distribuição e diligência a ser executada, 

sob pena de cancelamento da distribuição e devolução ao r. Juízo 

deprecante. Com o adimplemento da determinação judicial acima, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva como 

mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens. 

Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT 03 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033135-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MMD CONSULTORIA, COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033135-50.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MMD 

CONSULTORIA, COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME REQUERIDO: AGENTE DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS M Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

presente missiva não restou adequadamente redistribuída. Assim sendo, 

diante da Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das Varas 

Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea 

Grande, no que se refere ao processamento das cartas precatória, 

DETERMINO a REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma 

das Varas Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca, nos termos 

dos artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

03 de Outubro. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033160-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BALBINO VIEIRA (AUTOR(A))

ADEMAR VIEIRA BALBINO NETO (AUTOR(A))

JOSE BALBINO SOBRINHO (AUTOR(A))

MARIA EURIDICE VIEIRA BALBINO (AUTOR(A))

SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE (AUTOR(A))

ADILSON BALBINO VIEIRA (AUTOR(A))

ERENDIRAH MAXIMA DE BALBINO E TRINDADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033160-63.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE 

BALBINO SOBRINHO, MARIA EURIDICE VIEIRA BALBINO, SANDRA 

MARISA BALBINO DA TRINDADE, ADILSON BALBINO VIEIRA, MARIA 

JOSE BALBINO VIEIRA, ADEMAR VIEIRA BALBINO NETO RÉU: ESTADO 

DO MATO GROSSO V Vistos. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos 

Morais e Materiais, ajuizada por José Balbino Sobrinho, Maria Eurídice 

Vieira Balbino, Sandra Marisa Balbino da Trindade, Adilson Balbino Vieira, 

Maria José Balbino Vieira e Ademar Vieira Balbino Neto, em desfavor de 

Estado de Mato Grosso. A partir da detida análise dos autos, verifica-se 

que, a presente ação foi proposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, sendo este Juízo incompetente para processar e julgar a lide, cuja 

competência é do Juízo da Fazenda Pública. Anota-se que se trata de 

competência em razão da matéria e, portanto, absoluta, passível de 

declaração de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, DECLINO da competência para processamento e 

julgamento desta demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO 

dos presentes autos a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

desta Comarca. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008012-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

FRIGOPESCA PISCICULTURA E FRIGORIFICO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE CARNES E FRIOS DO POVO 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. 1008012-84.2017.8.11.0041 Valor da causa: $100,381.95 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: FRIGOPESCA 

PISCICULTURA E FRIGORIFICO LTDA - ME Endereço: BR 070, Km 50, 1, 

Posto Cinquentinha, Fazenda Estrela Chav, NOSSA SRA LIVRAMENTO - 

MT - CEP: 78170-000 POLO PASSIVO: Nome: COMERCIO DE CARNES E 

FRIOS DO POVO LTDA - ME Endereço: RUA PROFESSORA ALICE FREIRE 

SILVA PEREIRA, 1100, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-483 Senhor(a): 

FRIGOPESCA PISCICULTURA E FRIGORIFICO LTDA - ME 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: 13/11/2018 Hora: 12:00 . 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, 4 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: 1022086-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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R. A. A. D. C. (AUTOR(A))

JULIANO DIAS CORREA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA DE ARRUDA CAMPOS OAB - 011.866.781-51 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 26/11/2018 Hora: 12:30, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028443-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCA SAMPAIO (AUTOR(A))

JESSICA FRANCA SAMPAIO (AUTOR(A))

JOAO FRANCA SAMPAIO (AUTOR(A))

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE CERQUEIRA (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 26/11/2018 Hora: 09:00, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030596-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES (EXECUTADO)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003291-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

VITORINO ALEXANDRE DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FURTADO DE MENDONCA (RÉU)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017965-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 26/11/2018 Hora: 09:30, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020941-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MENDONCA FERREIRA (AUTOR(A))

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 26/11/2018 Hora: 10:00, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032235-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TODESCHINI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

WILSA CEBALHO DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032235-67.2018.8.11.0041 AUTOR(A): TODESCHINI 

EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP RÉU: BANCO DA AMAZONIA 

SA AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação por Danos Morais ajuizada por Todeschini Exportação e 

Importação Ltda em desfavor de Banco da Amazônia S.A, todos 

qualificados nos autos. Aduz a parte autora que teve seus dados, assim 

como do sócio Leozir Roque Todeschini, inseridos no cadastro restritivo 

de crédito, por débitos desconhecidos. Em razão disso, requer, em sede 

de tutela de urgência, a retirada das inscrições. Pois bem. Analisando a 

inicial, vislumbra-se que o polo ativo da ação é composto apenas por 

Todeschini Exportação e Importação Ltda. Ocorre que, em sede liminar e 

no mérito, a parte almeja, também, a exclusão dos dados de pessoa que, 

em tese, não integra a lide, quem seja, o sócio Leozir Roque Todeschini. 

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias e sob 

pena de indeferimento (ar. 321, CPC), emendar a petição inicial, 

esclarecendo os pontos acima elencados e adequando o polo ativo da 

ação com a inclusão do sócio, sob pena de indeferimento da inicial nos 

termos do art. 321, parágrafo único dp Código de Processo Civil. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Outubro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032281-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO LUCENA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (RÉU)

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032281-56.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCIANA 

LUIZA FREITAS DE ALMEIDA, FABRICIO LUCENA DE ALMEIDA RÉU: 

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA, GINCO URBANISMO LTDA AT 

Vistos. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir condições 

financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o art. 98 do 

Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com 

insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do 

art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode 

ser formulado na petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se 

justifica se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, embora exista 

presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira, 

impõe-se, na análise da concessão, uma constatação preliminar 

minimamente plausível acerca de tal indício aparente que a Lei confere à 

parte que assim se declara, sob pena de desvirtuar-se a finalidade 

precípua da norma, cuja mens legis é a concessão da gratuidade de 

justiça àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela própria 

carência e pobreza, ou que não possam prestá-los imediatamente em sua 

integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, o que, enquadrando-se nesta última hipótese, abre-se a 

possibilidade de parcelamento, conforme autoriza o § 6º do art. 98, do 

CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária 
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se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos 

materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de 

seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência 

alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a 

declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária 

gratuita. 2. É assegurado o parcelamento das custas processuais que o 

beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, 

justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente 

os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência 

judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e 

despesas processuais (AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos autos, os elementos iniciais 

contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada 

necessidade da assistência, pois os autores, apesar de se qualificarem 

como médico e advogada, deixaram de juntar aos autos documentos 

hábeis para demonstrar a sua renda, situação que obsta, neste primeiro 

momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade 

de comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, 

mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica 

o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia 

dos três últimos comprovantes de rendimento e/ou de outros documentos 

que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Ademais disso, verifico a 

ausência de cópia do documento pessoal do autor Fabrício Lucena de 

Almeida. Dessa forma, INTIME-SE o autor Fabrício Lucena de Almeida para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial trazendo aos 

autos copias do documento pessoal legível, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321, paragrafo único, do Código de Processo 

Civil. Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Outubro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032336-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

KATIA ELAINE SOARES GALVAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032336-07.2018.8.11.0041 AUTOR(A): KATIA 

ELAINE SOARES GALVAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS AT Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com pedido de tutela de urgência, ajuizado por Katia Elaine Soares Galvão 

com pedido de distribuição por dependência aos autos nº 

1031643-23.2018.8.11.0041, em trâmite perante à 7ª Vara Cível desta 

Comarca. Ocorre que, em que pese à petição inicial tenha sido 

endereçada ao anotado Juízo , a demanda foi equivocadamente distribuída 

ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO 

dos presentes autos à 7ª Vara Cível desta Comarca, com as nossas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032540-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR JUNIOR EVANGELISTA FERREIRA (AUTOR(A))

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ANA ALICE ANGELO RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES (ADVOGADO(A))

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032540-85.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LEOMAR 

JUNIOR EVANGELISTA FERREIRA, ANA ALICE ANGELO RODRIGUES 

FERREIRA RÉU: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR 

V Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 04 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033413-51.2018.8.11.0041
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033413-51.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCISCO 

DE SENA CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não 

instruiu a inicial com documento hábil a comprovar o prévio requerimento 

administrativo da indenização pleiteada. Ocorre que, como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Anoto que, nos termos dos 

julgados supra, o requerimento administrativo deve ser prévio ao 

ajuizamento da ação, sendo requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. No caso dos autos, a 

demanda foi ajuizada em data posterior à supracitada, havendo, portanto, 

necessidade de prévio requerimento administrativo. Além disso, 

considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 

6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora especificar claramente qual o 

documento, assim como informar o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da indenização 

do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032762-19.2018.8.11.0041
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JOSUE ANGELO RODRIGUES (AUTOR(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032762-19.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSUE 

ANGELO RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 15654192). 

Por fim, anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido mais de uma 

dezena de demandas em que a sustentação de recusa no recebimento 

estava amparada na referida ata notarial, diante do considerável 

transcurso de tempo desde a sua lavratura, é muito provável que possa 

ter ocorrido mudança de conduta por parte da seguradora requerida, de 

forma que reputo incapaz de, no momento atual, receber a demanda com 

embasamento apenas no referido documento. Ante o exposto, entendo 

que não é cabível, com base tão somente nos documentos apresentados, 

concluir que houve recusa por parte da seguradora ré, muito menos que 

tal recusa teria sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência 

de prova da alegada recusa no recebimento do requerimento 

administrativo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de 

que houve tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de qual 

foi o motivo da recusa no seu recebimento por parte da seguradora 

requerida, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 04.10.2018, às 15:58.
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032479-93.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BRUNA 

BRUNELLI DE ARRUDA MARTINS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora instruiu a inicial com requerimento 

administrativo que não atende as determinações legais. Com efeito, 

considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 

6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de recusa por 

parte da seguradora requerida em receber o requerimento com expressa 
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especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15605097, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não demonstra quais foram 

os documentos remetidos, posto que impossível a identificação de todos 

os documentos incluídos no interior do envelope da correspondência 

enviada. Ocorre que, entendo incabível o protocolo de requerimento 

administrativo por meio de correspondência postada via Correios, tendo 

em vista que tal procedimento não atende os requisitos previstos em Lei, 

que exige o protocolo dos documentos “mediante recibo, que os 

especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Destarte, tão somente o 

protocolo efetuado pessoalmente, mediante o comparecimento do 

beneficiário ou de seu procurador a um dos postos de atendimentos, é 

possível de gerar a emissão de recibo por parte da seguradora, com a 

especificação dos documentos entregues. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o 

fito de acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação 

(art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo prévio e hábil a 

atender as determinações legais para a indenização do seguro obrigatório 

DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033072-25.2018.8.11.0041
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033072-25.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADRIANA 

PAULINA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15694580, o qual comprova quais foram os documentos entregues, 

porém demonstra que a mesma deixou de apresentar o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 

332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[1]. 

Portanto, sendo necessária a apresentação do laudo do Instituto Médico 

Legal para liquidação do sinistro no âmbito administrativo, há necessidade 

de complementação da documentação entregue pelo autor no ponto de 

atendimento da seguradora requerida, razão pela qual o requerimento 

administrativo apresentado não atende os requisitos legais anteriormente 

citados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032769-11.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WESLEY 

RODRIGO AMORIM SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15655830, o qual comprova quais foram os documentos entregues, 

porém demonstra que a mesma deixou de apresentar o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 

332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 108 de 547



“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[1]. 

Portanto, sendo necessária a apresentação do laudo do Instituto Médico 

Legal para liquidação do sinistro no âmbito administrativo, há necessidade 

de complementação da documentação entregue pelo autor no ponto de 

atendimento da seguradora requerida, razão pela qual o requerimento 

administrativo apresentado não atende os requisitos legais anteriormente 

citados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010249-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR(A))

ROBERTO ANTUNES BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001841-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008315-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA BOTELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004176-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL DOS SANTOS SANTANA (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1004176-06.2017.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico que fora agendada PERÍCIA MÉDICA para o dia 24.10.2018, às 

08:30 horas, no consultório do Perito Dr. Ernani da Silva Lara Neto 

Castrillon, situado na Av. Bosque da Saúde, n. 888, sala 33, Edifício 

Saúde, telefone: 21278657, nesta Capital, sendo que o Advogado da parte 

Autora ficará responsável pela condução da parte, na data, horário e local 

para realização da perícia. Ficam devidamente intimadas as partes para a 

realização do ato, a partir da publicação desta via DJE. Cuiabá-MT, 4 de 

outubro de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004176-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL DOS SANTOS SANTANA (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1004176-06.2017.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico que fora agendada PERÍCIA MÉDICA para o dia 24.10.2018, às 

08:30 horas, no consultório do Perito Dr. Ernani da Silva Lara Neto 

Castrillon, situado na Av. Bosque da Saúde, n. 888, sala 33, Edifício 

Saúde, telefone: 21278657, nesta Capital, sendo que o Advogado da parte 

Autora ficará responsável pela condução da parte, na data, horário e local 

para realização da perícia. Ficam devidamente intimadas as partes para a 

realização do ato, a partir da publicação desta via DJE. Cuiabá-MT, 4 de 

outubro de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011847-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1011847-80.2017.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico que fora agendada PERÍCIA MÉDICA para o dia 24.10.2018, às 

08:30 horas, no consultório do Perito Dr. Ernani da Silva Lara Neto 

Castrillon, situado na Av. Bosque da Saúde, n. 888, sala 33, Edifício 

Saúde, telefone: 21278657, nesta Capital, sendo que o Advogado da parte 

Autora ficará responsável pela condução da parte, na data, horário e local 

para realização da perícia. Ficam devidamente intimadas as partes para a 

realização do ato, a partir da publicação desta, via DJE. Cuiabá-MT, 4 de 

outubro de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011847-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1011847-80.2017.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico que fora agendada PERÍCIA MÉDICA para o dia 24.10.2018, às 

08:30 horas, no consultório do Perito Dr. Ernani da Silva Lara Neto 

Castrillon, situado na Av. Bosque da Saúde, n. 888, sala 33, Edifício 

Saúde, telefone: 21278657, nesta Capital, sendo que o Advogado da parte 

Autora ficará responsável pela condução da parte, na data, horário e local 

para realização da perícia. Ficam devidamente intimadas as partes para a 

realização do ato, a partir da publicação desta, via DJE. Cuiabá-MT, 4 de 

outubro de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 812113 Nr: 18605-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA LAURINDA MOREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE 

CARMEM CALIX BUSSIKI, EDSON BUSSIKI, GENTIL BUSSIKI, IVONE 

BUSSIKI CUIABANO, ESPÓLIO DE NEIF JOAQUIM, HAYDEE LOUREIRO 

JOAQUIM, NEIDE MARIA LOUREIRO JOAQUIM VIDAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 
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- OAB:12.208-A OAB/MT

 Assim sendo, DETERMINO a produção da prova pericial, 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.O 

perito deverá promover a retificação dos cálculos de fls. 243247, com a 

inclusão dos expurgos posteriores ao plano verão. INTIME-SE a empresa 

supracitada via email, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários, assim como indique o nome e os dados de 

qualificação profissional do perito que desempenhará o encargo. Havendo 

escusa, retornem os autos conclusos para nova nomeação de 

perito.....Cumpra-se.Cuiabá, 27 de Setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1145036 Nr: 29651-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE VIDOTTI QUIRINO

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

TRABALHO MÉDICO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 ..Diante disso, em razão da insuficiência de informações relevantes a 

permitir a determinação da prova pericial, indefiro tal requerimento, nos 

termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.Sobre a prova oral, por 

evidente que não seriam suficiente e nem se prestariam ao esclarecimento 

das questões decisivas ao julgamento do mérito.Em razão da inversão do 

ônus da prova deferido nesta decisão, intime-se a parte requerida para, 

querendo, se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, podendo sobre e se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (art. 373, § 1º, 

CPC).Intimem-se.Cuiabá/MT, 27 de Setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 801556 Nr: 7989-97.2013.811.0041

 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: OSVALDINA OLIVEIRA BORBA MARQUETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEROROCAN FIGUEIRA FILHO, ANTONIO JOSÉ 

LUZ GUERREIRO, HOSPITAL SANTO ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE - OAB:14109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT, JOÃO PAULO SORIANO MARMORA - OAB:11651/MT, 

MARCELA L. S. MARMORA - OAB:257.458-SP, RUY DE SOUZA 

GONÇALVES - OAB:12133/MT

 Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA com resolução do mérito a presente 

execução, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código 

de Processo Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em 

15% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil.Todavia, fica a condenação suspensa em 

razão do deferimento da gratuidade de justiça. Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Promova-se a 

Secretaria a organização da petição inicial logo após as fls. 31.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Cuiabá, 27 de Setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1029617 Nr: 36633-79.2015.811.0041

 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: CANDIDA SOARES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Ao que se denota das informações de fls. 203/204, a Apolice nº 8794, 

indicada na inicial, foi encerrada em 01.01.2005, ou seja, antes do 

falecimento do segurado JUSTINO PEDRO DA SILVA (06.11.2007).

Contudo, o último holerite do referido segurado de novembro/2007 - fl. 170, 

consta desconto de seguro de vida pela ASDNER, a qual comunicou às 

fls. 184 ter mantido contrato coletivo de seguro com a requerida até 

01.05.2008, através da Apólice nº 2168.

Assim, o julgamento da lide depende ainda de esclarecimentos 

complementares.

Oficie-se novamente a ASDNER - Associação dos Servidores Federais em 

Transportes, solicitando informações se, o associado JUSTINO PEDRO DA 

SILVA (CPF Nº 074.345.451-00) fazia parte do grupo segurado da Apólice 

nº 2168, a qual teria sido firmada por aquela associação com a Bradesco 

Seguros, em 01.01.1985 e encerrada em 01.05.2008, conforme informado 

no ofício nº 462/2017 - ASDNER. Prazo para resposta: 15 (quinze) dias.

 Sem prejuízo da determinação supra, INTIME-SE a requerida para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos as informações da Apólice nº 

2168, a fim de ser verificado se o falecido JUSTINO PEDRO DA SILVA 

fazia parte do grupo coletivo amparado, sob pena de sua omissão 

configurar ato atentatório à dignidade da justiça.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1094601 Nr: 8253-12.2016.811.0041

 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: JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVARISTO FLORENTINO BUENO, MARIA 

DOMINGA DA CONCEIÇÃO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSO FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 3.342-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 Intime-se a requerida Edevanilce da Conceição Bueno (representante do 

espólio de Evaristo Florentino) para, no prazo de 10 (dez) dias, constituir 

novo procurador, sob pena de ser decretada sua revelia, nos termos do 

art. 76, inciso II do Código de Processo Civil.

Intime-se a advodada peticionante de fls. 114 para dizer se continua 

representando a requerida Maria Dominga da Conceição Bueno, ou 

comprove a renúncia - conforme previsão do art. 112, do CPC, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Oficie-se ao Juízo da 6ª Vara Cível solicitando informações sobre o 

processo - Código 6912137, se possível, com envio de cópia da inicial, a 

fim de que ser analisada a existência de conexão ou litispendência com o 

presente feito que foi ajuizado posteriormente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 923617 Nr: 45605-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMAR FIGUEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12.120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571-B, NELSON FEITOSA - OAB:3839, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 ...Assim sendo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado, 

nos termos do art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. INTIME-SE a parte 

embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, ex vi do disposto no art. 290 do referido Diploma 

Processual.Não obstante, nos termos do art. 468, § 7º, da CNGC, desde já 

CONCEDO o direito ao parcelamento das despesas processuais, 

facultando à parte autora o recolhimento das mesmas em até 06 (seis) 
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parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, caso em 

que deverá comprovar o recolhimento da primeira parcela no prazo 

supracitado. Decorrido o prazo sem comprovação do recolhimento, 

voltem-me os autos conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá, 01 de Outubro 

de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 781309 Nr: 34896-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR MANTELI, ARÍSIO MONTEIRO DE 

MAGALHÃES, ELCIO DIAS DE AMORIM, BELY ROSALIA ATHAYDE 

FIRMIANO, CREUZA SOUZA CAVALCANTE, MARINA CONINCK PEDRONI, 

JOSÉ GOMES DE ALENCAR LIMA, ELIZA BRANDÃO DOS SANTOS, 

FLORIANO SANTOS NOGUEIRA, JORCELINA BORGES MENDONÇA 

ZATTAR, MARLI SOUTO LIMA SCARPATT, CARLA SOUTO SCARPATT, 

ALESSANDRA SOUTO SCARPATT, ANDREIA SOUTO SCARPATT, NEREU 

LUIZ PASINI, MICHEL MARQUES HERANI, SEBASTIÃO RODRIGUES, JOSE 

MASSAO MATSUDA, LINDALVA RODRIGUES ROSA, LUIZ ALTINO DE 

BRITO, MARIA HELENA CARDOSO DE MACEDO OLIVEIRA, VILYMAR 

BISSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT, LEONARDO FRANÇA ARAUJO - OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Indefiro o pedido de suspensão feito pelo requerido às fls. 746, vez que o 

Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que homologou os 

cálculos foi improvido, conforme cópias do julgado juntadas às fls. 

721/727. Além disso, há notícia de que foi negado seguimento ao recurso 

especial interposto após improvimento do agravo.

Diante do comunicado do requerido de que efetuou novo depósito (fl. 

747-V), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar planilha com cálculo atualizado do débito remanescente 

apontado no cálculo e requer o que entender cabível.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 759496 Nr: 11807-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO DE SOUZA LEITE E NETO, CECILIA PINTO 

SOARES, JAIME PEREIRA DE SOUZA, GABRIEL KEMPNER, GERALDO DE 

ARAUJO, JOSE ANTONIO DE ALMEIDA, LAERCIO ALVES DE ARAUJO, 

MARIA DO CARMO SOARES MIRANDA, NELSA FERREIRA FONSECA, 

ALEX DE MELO VALADAO, MAURO MELO VALADAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANCA ARAUJO - 

OAB:12621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 ..Assim, proceda-se a Secretaria, junto à Conta Única, a vinculação do 

valor depositado às fls. 527.Em seguida, remetam-se os autos à 

Contadoria Judicial.No cálculo, deverá o contador observar o seguinte:•Os 

valores de R$ 111.816,80 (cento e onze mil, oitocentos e dezesseis reais 

e oitenta centavos) e R$ 3.298,46 (três mil, duzentos e noventa e oito 

reais e quarenta e seis centavos) deverão ser atualizados, desde quando 

apresentados (fls. 513/518), até a data do depósito de fls. 528 

(19.12.2017), para se chegar ao valor ainda devido.•Obtido o valor ainda 

devido, deve-se promover sua atualização até a data do bloqueio de fls. 

521.•Com a atualização até o bloqueio de fls. 521, aponte-se o valor 

devido à parte autora até aquela data, com acréscimo dos rendimentos 

próprios da Conta Única; bem como o que há de ser devolvido ao 

requerido, se houver.Após o cálculo, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá, 

01 de Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 460011 Nr: 29383-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS DIAS DE CAMPOS - 

OAB:16.929, ROBERTO DIAS DE CAMPOS - OAB:2850-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ - OAB:6.782/MT

 Vistos.

Considerando que a sentença de fls.309/311 foi anulada em sede de 

recurso, em razão da necessidade de dilação probatória (fls.415), 

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.

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.

 Por fim, defiro o pedido de fls.426.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01º de Outubro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 419969 Nr: 6081-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ - OAB:6.782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DIAS DE CAMPOS - 

OAB:2850-A

 Vistos.

Em análise à petição de fls. 206, determino seja intimada a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos a matrícula atualizada 

do imóvel que pretende a penhora.

No mais, INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para apresentar 

planilha de débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, com aplicação 

da correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, alínea “b”, CPC ).

Por fim, defiro o pedido de fls.293.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 01º de Outubro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 809850 Nr: 16336-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO SANCHES, EDITH ÍTALA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR APARECIDO BUSIQUIA, JOÃO NUNES 

DA CUNHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021, RAFAELA LUIZA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:17862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILIANDRA CRISTINA 

DALLAGNOL - OAB:15388/MT, marcos vinicios oliveira ferreira da 

silva - OAB:19.662/O, Odair Aparecida Busíquia - OAB:11564-A MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a a parte executada pugnou, às 

fls. 387, pela designação de audiência para tentativa de conciliação.

Pois bem. Considerando que a solução consensual dos conflitos deve ser 

estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, inclusive, seu dever 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, CPC), DEFIRO o 
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pedido de fl. 387.

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil.

Sem prejuízo do disposto supra, e considerando que o designação de 

audiência não suspende o curso da execução, DEFIRO o pedido de fl. 388, 

anotando, contudo, que, no caso da diligência restar infrutífera, 

manter-se-á a suspensão do feito já determinada à fl. 383-v.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1143336 Nr: 28832-78.2016.811.0041

 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: CRISTIANE SOARES DOS SANTOS, ELISIANE GENESIA 

SOARES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos.

Considerando que o único documento passível de comprovar a filiação da 

herdeira Thais Carolina Feliciana Santos encontra-se ilegível (fl. 44), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar a 

referida irregularidade, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 919211 Nr: 42889-72.2014.811.0041

 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: HERMES BERNARDES BOTELHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA 

ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/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 setembro de 

2012 a setembro de 2013, 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.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 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, 01º de 

Outubro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1106117 Nr: 13010-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA DE JESUS DOS SANTOS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DAMIAO DA SILVA 

CRUZ - OAB:19.681/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Vistos. O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.E, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de 

extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento 

antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de 

produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 

355 e 356 do CPC].Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos 

termos do art. 357 do CPC.Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.As partes são capazes e estão representadas.(...)No 

mesmo sentido, o artigo 6º, inciso 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 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 

produção de prova oral formulado pela parte autora. Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 451262 Nr: 23610-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LEMOS DO PRADO, ELENITA DA SILVA 

NOGUEIRA, ELIAS DIAS SABOIA, IVO DE CASTRO, JOÃO GOMES DA 

SILVA, JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA GOMES DE 

CARVALHO, LUIZ MURADOR, SILVIO FELIX DE OLIVEIRA, VALDECIR 

MARETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - 

OAB:18.141-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Assim sendo, DETERMINO a produção da prova pericial, 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.O 

perito deverá promover a retificação dos cálculos de fls. 432/438, com a 

inclusão dos expurgos posteriores ao plano verão e as atualizações 

devidas até a data de elaboração...Cumpra-se.Cuiabá, 01 de Outubro de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 384127 Nr: 19577-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JUBERLAN GIL DE ALMEIDA, LUCIA MARIA 

DE JESUS, LUCIA MARIA DE JESUS, SDJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, CAROLINA MELLO HORVATICH - OAB:10.219 

mt, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE 

MELO LUFT - OAB:11679, 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VIVIANE 

CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373/MT

 Ante todo o exposto, conheço e ACOLHO os presentes embargos de 

declaração, opostos por Tókio Marine Brasil Seguradora S/A, o que faço 

para REVOGAR o decisum de fl. 467 e, por conseguinte, homologar o 

laudo pericial de fls. 451/452 nos termos do que se segue. Ante todo o 

exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 451/452 par que surta seus 

legais e jurídicos efeitos, ao que JULGO LIQUIDADO o título judicial 

exequendo, determinando que a Tókio Marine Brasil Seguradora S/A 

efetue o pagamento em favor de Lúcia Maria de Jesus e de Steffany de 

Jesus Almeida da quantia de R$ 910,00 (novecentos e dez reais), que 

deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do evento 

danoso (30.11.1998), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (10.08.2009 – fl. 30).Conquanto se admita a fixação de 

honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por 

arbitramento de caráter contencioso , no caso dos autos, houve anuência 

das partes quanto ao valor devido, razão pela qual DEIXO de arbitrar 

honorários advocatícios.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 872318 Nr: 11283-26.2014.811.0041

 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: ADEMILSON GUIMARAES NOGUEIRA

 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

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por 

Ademilson Guimarães Nogueira 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. 148/153), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 155).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1120451 Nr: 18984-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA DOS SANTOS

 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:5736/O

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por Angelita 

dos Santos em desfavor de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, 

todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 182/185), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fls. 187/188).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1140216 Nr: 27471-26.2016.811.0041

 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: CRISLEINE FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizado por Crisleine 

Fatima da Silva em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros, todos 

qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 126/129), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fls. 131).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 943558 Nr: 56624-75.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIMIR FERRONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIONE BRANDÃO DA SILVA - 

OAB:18.546/o, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825/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 Jaimir 

Ferronato em desfavor de Bradesco Seguro S/A, todos qualificados nos 

autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 
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condenação (fls. 202/205), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fls. 206).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1041507 Nr: 42297-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICK GUSMAO CONCEIÇÃO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RAYANNY L MIRANDA NOCETI - OAB:18652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizado por Erick 

Gusmão Conceição de Lara em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 151/154), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fls. 156).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1035650 Nr: 39415-59.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHON CLEITON GALDINO PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, RAYANNY 

LIVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18.652 OAB/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizado por Jhon 

Cleiton Galdino Padilha 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. 140/143), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fls. 145).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 306431 Nr: 15899-88.2007.811.0041

 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: G. S. S, G. P. S. S, MEDÉRICA RODRIGUES DA SILVA 

SAMPAIO, D. P. S. S, C. E. P. S. S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE HELENA MARTINS 

MIGUEL ARAÚJO - OAB:12.064, ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, 

KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, PAULA 

FERREIRA QUEIROZ - OAB:9337-B, VANESSA DE HOLANDA TANIGUT - 

OAB:10964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 

10.320-B/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

MARIA ILMA NORONHA BELO - OAB:11325, RENATA ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:9.246/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Ab initio, CERTIFIQUE-SE o valor que ainda se encontra vinculado ao 

presente feito junto à Conta Única.

No mais, antes de apreciar o pedido de fl. 282, determino que a parte 

autora atenda ao comando judicial contido no último parágrafo do decisum 

de fl. 281, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1022945 Nr: 33369-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MAGALHÃES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, PRIME ASSESSORIA, 

CONSIGNUM PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIROZ - OAB:14843, MAURICIO SALES F. DE 

MORAES - OAB:0AB/MT 14.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, ROSANA DE BARROS B. P. 

ESPOSITO - OAB:4531/MT

 Vistos.

Ab initio, ATENTE-SE a Secretaria da Vara para o disposto no art. 337 da 

CNGC, observando a ressalva do § 1º do mesmo dispositivo.

DEFIRO o pedido de fl. 497, pelo que determino seja certificado quanto ao 

requerido nos autos.

No mais, ante o disposto no 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 765426 Nr: 18127-60.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIS ANTONIO KLAUK, ERVIDES FIDÊNCIO KLAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROBERTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - 

OAB:15462/MT, FABIANE PELEGRINE MAZZUTTI - OAB:4.000/RO, 

JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11.092/MT

 ...Assim sendo, indefiro o pedido de intervenção do terceiro Orlando 

Cardoso Chaves, ante a ausência de demonstração de interesse jurídico 

hábil a justificar tal assistência, bem como porque não preenchidos os 

demais requisitos necessários.DEFIRO a produção da prova oral.Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de Fevereiro de 2019 às 

14h30min, 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 que arrolou as testemunhas 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).Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cuiabá/MT, 02 de Outubro de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 217411 Nr: 26101-95.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT, RICARDO PORTEL MARTINS - OAB:9363/MT, TADEU 

TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 Vistos.

O presente feito encontra-se suspenso em razão da decisão proferida 

nos autos dos Embargos de Terceiro nº 17877-56.2014.811.0041, Código 

881802.

Assim sendo, e considerando que o supracitado feito deve ser remetido 

concluso para prolação de sentença, DESAPENSE-SE os presentes autos 

daquele feito e mantenha-os arquivados provisoriamente em Secretaria.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 881802 Nr: 17877-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS TITULARES DE IMÓVEIS E 

MORADORES DO RESIDENCIAL ANA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE ALVES DE ALMEIDA, MEGER 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, JOÃO 

BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4.945/MT

 Vistos.

Compulsando novamente os autos, verifico que a requerida Meger 

Construtora e Incorporadora Ltda restou regularmente citada por meio da 

carta de citação de fl. 161, a qual foi regularmente entregue no endereço 

de seu representante legal, o sócio Marco Antônio Almendra Meger, 

conforme comprova o Aviso de Recebimento – AR de fl. 165 dos autos.

Com efeito, além de se encontrar demonstrado nos autos que a pessoa de 

Marco Antônio Almendra Meger é sócio da empresa requerida (fl. 156), a 

correspondência destinada à citação da empresa foi devidamente 

recebida pelo funcionário da portaria do condomínio edilício (fl. 165), 

sendo, portanto, válida, nos termos do art. 248, § 4º, do Código de 

Processo Civil.

 Verifico, ainda, que, muito embora o referido AR tenha sido devidamente 

juntado nos autos em 01.02.2018, a supracitada requerida deixou 

transcorrer in albis o prazo para contestação.

Assim sendo, DECRETO A REVELIA da parte requerida Meger Construtora 

e Incorporadora Ltda, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Portanto, não estando presente, in casu, nenhuma das hipóteses hábeis a 

afastar a incidência dos efeitos da revelia (art. 345, CPC), constato que o 

feito encontra-se apto para julgamento, ex vi do art. 355, inciso II, do 

mesmo Diploma Processual.

Anoto, por oportuno, que entendo desnecessária a produção de prova 

oral no presente feito, razão pela qual INDEFIRO o pedido de fls. 146/147 

dos autos.

Por conseguinte, em atenção ao art. 12 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que os autos sejam incluídos na lista de processos aptos a 

julgamento, atendida a ordem cronológica de conclusão.

INTIMEM-SE as partes acerca da presente decisão.

Expeça-se o necessário e, em seguida, remetam-me os autos conclusos 

para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1091907 Nr: 7019-92.2016.811.0041

 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: PATRIK SANGO KURAMOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HESA 86 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11.210-A

 Vistos.

Assiste razão à requerida quanto à impugnação ao valor da causa.

Considerando que há, neste ponto, concordância da parte autora, que 

requereu prazo para pagamento das custas complementares, defiro-lhe o 

quanto requerido.

 Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

adequar o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 292, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, uma vez que o objeto da presente ação envolve 

pedidos cumulativos.

Uma vez atribuído o correto valor à causa, deverá a parte autora, no 

mesmo prazo supra, comprovar o recolhimento das custas judiciais 

complementares, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Sendo atendida a determinação supra, o feito terá regular prosseguimento, 

razão pela qual, em observância ao princípio da celeridade processual, 

considerando que a matéria versada nos autos evidencia uma relação de 

consumo e, uma vez evidenciada a hipossuficiência da parte requerente e 

diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, INVERTO o 

ônus da prova, nos termos doa art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Reputo desnecessária a realização da audiência de instrução e julgamento 

pugnada pela requerida apenas para depoimento pessoal do autor, pois a 

matéria discutida é unicamente de direito e, portanto, a prova indicada não 

se prestaria ao fim pretendido pela requerida e em nada contribuiria ao 

julgamento.

Por outro lado, em virtude da inversão do ônus da prova, hei por bem 

oportunizar à requerida, caso queira, apresentar manifestação e/ou a 

juntada de novos documentos que entenda necessários.

 Assim, após a parte autora cumprir a determinação de recolhimento das 

custas complementares, intime-se a requerida para se manifestar nos 

termos da indicação supra, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em seguida, 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.

Cuiabá/MT, 02 de Outubro de 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1162659 Nr: 37032-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA PAOLA DE S. AMORIM NETO & CIA 

LTDA, ANTÔNIO CARLOS DE AMORIM NETO, VANIA PAOLA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o acordo entabulado entre as partes no feito principal 

(Código 1162659), INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do presente 

incidente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 238195 Nr: 7213-44.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA PAOLA DE S. AMORIM NETO & CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (fls. 

134/135), por meio do qual transacionaram o pagamento do débito com 

redução de valor, requerendo a homologação da avença.

Não obstante, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, o 

acordo em demanda executiva enseja a suspensão do feito por prazo 

suficiente para cumprimento integral da obrigação.

Assim sendo, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe se houve o integral cumprimento da avença, sob 

pena de, no silêncio, entender-se que o acordo foi regularmente cumprido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1152117 Nr: 32621-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ROBERTO SCHOMMER, LINDACIR BORGES 

MOTTA SCHOMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JACARANDÁ FILHO, SARA ALVES 

MARTINS JACARANDÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:21588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto ao teor da petição de fls. 264/265.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1119693 Nr: 18628-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON EID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDA REGINA ABREU DA SILVA 

VELHO - OAB:133030, GUSTAVO EID BIANCHI PRATES - 

OAB:119.245/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6.628/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

aos autos a matrícula atualizada do imóvel, a fim de que seja melhor 

analisada a tese de exceção de contrato não cumprido (art. 476, CC), 

quanto a ausência de transferência da propriedade.

Em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 10, todos do Código de 

Processo Civil, INTIMEM-SE a parte autora para se manifestar, 

especificamente e caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a 

exceção de contrato não cumprido apresentada pela requerida, no que diz 

respeito à cláusula V do Contrato de Permuta.

Decorrido o prazo, voltem conclusos, oportunidade em que será analisada 

a hipótese de saneamento ou julgamento antecipado.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 02 de Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 765626 Nr: 18334-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRZES PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:2257-E-MT, JÕAO BATISTA ALVES BARBOSA JUNIOR - 

OAB:12.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 ..Pelo exposto, rejeito as preliminares apontadas.Diante da divergência 

nos valores apresentados pelas partes, encaminhem-se os autos ao 

Contador Judicial para realização dos cálculos.O cálculo deve incluir os 

expurgos posteriores, bem como juros remuneratórios, conforme consta 

na sentença exequenda. Ultimado o cálculo, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo comum de 15 dias.Intimem-se.Cumpra-seCuiabá, 

27 de Setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 806208 Nr: 12682-27.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA REGINA FERREIRA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO, 

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:11039, 

ZOROASTRO C. TEIXEIRA - OAB:743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1.933/MT, JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - 

OAB:3225/MT, JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 MT, 

MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE, MARIANA R. 

SERAFIM S. V. BARROS - OAB:9.383/MT, SALVADOR POMPEU DE 

BARROS FILHO - OAB:196/MT

 Cumpra-se a decisão de fls. 672/673 quanto a intimação do perito 

nomeado para dizer se aceita o encargo.

Após a intimação do perito, havendo ou não aceitação, intimem-se os 

requeridos para se manifestarem sobre a petição da autora de fls. 675.

Com efeito, registro que, após a manifestação do perito sobre a aceitação 

do encargo, mormente por não se sentir impedido ou suspeito, bem como 

manifestando-se os requeridos, decidirei sobre o pedido de fls. 675.

Às providências.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1021564 Nr: 32700-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RONEY JOSE SALES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV PANTANAL - EMPRESA DO GRUPO 

LOCATELLI, LUCKY MARLON ROSSENI DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMANTHA RONDON 

GAHYVA MARTINS - OAB:OAB/MT 9.047, TANIA ZUCHIERI BRESSAN - 

OAB:13375

 REJEITO a preliminar de decadência do direito de pleitear danos morais 

arguida na contestação apresentada pela requerida TV Pantanal às fls. 

60/88. Isso porque, é cediço que o prazo decadencial de 03 meses 

estabelecido no art. 56 da denominada Lei de Imprensa não prevalece 

sobre o prazo contido no Código Civil, eis que referida legislação não fora 

recepcionada pela Constituição Federal de 1988 .

Diante da oposição da requerida TV Pantanal quanto à gravação juntada 

pelo autor na inicial, faculto-lhe que junte aos autos a gravação integral do 

conteúdo que entende necessário para sustentar suas alegações, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se a requerida para o fim acima descrito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos, 

oportunidade em que será verificada a possibilidade de julgamento 

antecipado, eis que a matéria denota ser unicamente de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 11222 Nr: 10027-39.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARECHAL RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SANTA HELENA COMÉRCIO 

E EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA BEZERRA - OAB:2280 -MT, 

NILO ALVES BEZERRA - OAB:2830/MT, RAQUEL COUTO DE MENEZES - 

OAB:8465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALEXANDRE SANCHES 

DE ARAUJO - OAB:164.998 OAB/SP

 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 

AGROPECUÁRIA SANTA HELENA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO LTDA, 

portadora do CNPJ nº 65.070.377/0001-62, sobre o valor total de R$ 

45.167,64 (quarenta e cinco mil, centos e sessenta e sete reais e 

sessenta e quatro centavos).2.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 executada, via advogado, a fim de que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique quais são e onde estão os bens 

sujeitos à penhora e os seus respectivos valores, exiba prova de sua 

propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.Advirta a parte 

executada de que a sua omissão será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, com multa de vinte por cento do valor atualizado do 

débito em execução, a qual será revertida em proveito da parte 

exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de 

outras sanções de natureza processual ou material (art. 774, inciso V, do 

CPC).Não havendo manifestação por parte da executada, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1056270 Nr: 49241-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO TEIXEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUKIO CARLOS ABIKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EPAMINONDAS JOSÉ MESSIAS - 

OAB:15301

 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: YUKIO 

CARLOS ABIKO, portador do CPF nº 142.390.068-56, sobre o valor total 

de R$ 18.365,08 (dezoito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oito 

centavos).2.RENAJUD:Por outro lado, caso a penhora de numerários 

resulte infrutífera ou insuficiente, DEFIRO o pedido de busca junto ao 

sistema RENAJUD.Restando frutífera a busca de veículos, DEFIRO a 

penhora dos veículos localizados através do sistema RENAJUD, servindo 

a presente decisão, em conjunto com o comprovante de inclusão de 

restrição veicular, como termo de constrição, independentemente de outra 

formalidade..3.PENHORA DE IMÓVEL:Considerando que, nos termos do 

art. 845, § 1º, do Código de Processo Civil, a “penhora de imóveis, 

independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da 

respectiva matrícula” será realizada “por termo nos autos”, assim como 

que a parte exequente apresentou a matrícula do imóvel à fl. 44, DEFIRO a 

penhora do bem, o que faço com fundamento no inciso V do art. 835 do 

CPC. Por fim, anoto que, nos termos do art. 844 do CPC, caberá ao credor 

providenciar o registro imobiliário da penhora, comprovando a averbação 

com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. 

Fixo, para tanto, o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do 

termo de penhora. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 719821 Nr: 15300-13.2011.811.0041

 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: ENIR MARIA MARQUES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN TEIXEIRA PENA VIEIRA, SUELLEN 

TEIXEIRA PENA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL, HELLENY 

ARAUJO DOS SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT

 Ao que se denota das alegações trazidas na contestação apresentada 

pela requerida Suellen Teixeira (fls. 114/117) e na impugnação da autora 

(fls. 124/127), a dívida relativa ao financiamento do veículo objeto do 

contrato teria sido renegociada com a instituição financeira, o que geraria 

a desnecessidade de resolução do contrato, de modo que, a discussão da 

lide se destina a apurar a ocorrência ou não de danos morais.

Em razão disso, entendo que não há necessidade de produção de provas, 

pois não existem fatos controvertidos, sendo a matéria unicamente de 

direito.

Com efeito, 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.: 1115355 Nr: 16780-50.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTHER JORGE ORSI DORIGHELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DIRETORIO MUNICIPAL DO PT, 

DIRETORIO MUNICIPAL DO PT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:OAB/MT 4.979

 Vistos.

Ab initio, ante o teor dos ofícios de fls. 937 e 940, OFICIE-SE o Juízo da 6ª 

Vara do Trabalho de Cuiabá, remetendo-se cópia da decisão de fls. 

304/305.

Ante os documentos apresentados às fls. 910/929, DEFIRO a gratuidade 

da justiça à parte autora, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil.

No mais, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto ao pedido de fls. 930/931.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1102089 Nr: 11394-39.2016.811.0041

 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: RANIERY BARBOSA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANÇOIS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT

 Rejeito a impugnação ao valor da causa apresentada na contestação, 

pois o valor atribído na inicial é correspondente ao quantum que o autor 

pretende a título de devolução dos pagamentos que já teriam sido 

efetuados, mais danos morais, o que atende ao art. 292, II e VI, do CPC.

A controvérsia cinge-se a aferir se o requerido cumpriu a obrigação 

contratual de promover a outorga da escritura pública de compra e venda 

em favor do autor. Com efeito, entendo que não é necessária a produção 

da prova oral pugnada pelo requerido, vez que o objeto em discussão 

depende apenas de prova documental, por se tratar de obrigação formal.

Assim, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 322611 Nr: 23986-33.2007.811.0041

 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: NDJDM, EDJNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDCES, MSDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT, GILBERTO PINTO FUNES JUNIOR - OAB:10599/MT, 

WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARAUJO FREIRE 

FILHO - OAB:3477/MT

 Vistos.

INDEFIRO os pedidos de fls. 396/399, por entender não ser o acórdão de 

fls. 280/285 ato suficiente para operar a transferência da propriedade do 

imóvel em favor dos requeridos, muito menos em favor de terceira pessoa 

(infante E. da R. S.), mesmo porque a medida envolve o custeio de 

despesas com tributos, além de demais providências exigidas pelo 

Cartório de Registro de Imóveis, assim como eventuais pendências 

relativas ao próprio bem.

Intime-se e, preclusa a via recursal, ARQUIVEM-SE os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 9297 Nr: 11152-42.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO DE OLIVEIRA AMANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA, 

JEFFERSON LUIZ BRITO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863, FERNANDA THEOPHILO CARMONA - 

OAB:7.615-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264, MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0, ROBERTO 

CARLOS RIBEIRO MOURAO - OAB:13.258

 Vistos.

Ante a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento nº 

1007813-54.2018.8.11.0041, INDEFIRO o pedido de fl. 918 no que se 

refere ao levantamento de valores.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para manifestar quanto à petição de 

fls. 921/926, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 52623 Nr: 18227-64.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANTÔNIO PIRES DE MIRANDA, MARILENE 

AUXILIADORA CAMPOS DE MIRANDA, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR, 

ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HABITACIONAL ADM. DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, RENATA MARIA 

DE TOLEDO RIBEIRO NÓBREGA - OAB:7.469/MT, RENATO OLÍVIO DE 

SOUZA - OAB:6.509/MT, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - 

OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TÉRCIO OKAMURA DE 

ALMEIDA - OAB:7327, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412/MT

 Intimo a parte Exequente para que no prazo de 05 dias requeira o que 

entender de direito, devendo indicar bens passíveis de penhora, ciente de 

que, no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 

ano.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 234987 Nr: 4110-29.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DUARTE VIEIRA - 

OAB:3014/RO, LUCIANA ROBERTA BRITO SILVA RAMOS - OAB:11.197, 

MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - OAB:6983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCON - OAB:37.007/PR

 Alvará eletrônico n°434128-7/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1090855 Nr: 6491-58.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA MARQUES MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais 

movida por Angelica Marques Matos em face de Tim Celular S.A, para 

DECLARAR Inexistente o Débito no valor de R$ 16,90 (dezesseis reais e 

noventa centavos), referente ao contrato nº GS M0111247641560 (fl. 

27).Em razão da sucumbência recíproca, à vista do art. 86, do NCPC, 

CONDENO ambas as parte ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na 

proporção de 50% para cada, nos termos do §§ 2º e 8°, do art. 85, do 

NCPC, suspendendo, entretanto, a sua exigibilidade em relação à autora, 

por ser beneficiária da gratuidade da justiça (fl. 29).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, 01 de outubro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 865840 Nr: 6260-02.2014.811.0041

 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: GILSON GERALDES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, ARIEL AUTOMÓVEIS 

VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÍLVIA REGINA FELISMINO DE 

CAMPOS - OAB:125.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, ESIO OLIVEIRA D SOUZA FILHO - OAB:15.687/MT-A, 

LUIZ RODRIGUES WANBIER - OAB:14.469-A, THAIS GALINDO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13148

 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: I.CONHECER dos Embargos Declaratórios de fls.172/176 e, 

no mérito, negar-lhes provimento.II.DECLARAR a inexistência da relação 

jurídica objeto da Cédula de Crédito Bancário nº 390687388; 

III.DETERMINAR expedição de ofício ao DETRAN/MT para que proceda a 

transferência de todas as multas oriundas do VEÍCULO MARCA 

VOLKSWAGEM – MODELO NOVO/GOL – ANO 2013/2014 – COR BRANCA 

– PLACA OBF8479 – CHASSI 9BWAA05U3ET143100 – RENAVAM 

589218905, emitidas enquanto em nome do autor, para a requerida Ariel 

Automóveis Várzea Grande Ltda;IV.DETERMINAR expedição de ofício ao 

DETRAN/MT para que proceda a alteração da propriedade do VEÍCULO 

MARCA VOLKSWAGEM – MODELO NOVO/GOL – ANO 2013/2014 – COR 

BRANCA – PLACA OBF8479 – CHASSI 9BWAA05U3ET143100 – 

RENAVAM 589218905, para o nome da concessionária requerida, Ariel 

Automóveis Várzea Grande Ltda.V.CONDENAR SOLIDARIAMENTE às 

requeridas ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ ) e de juros de 

1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 406, CC e Súmula 54 do 

STJ ).VI.DETERMINAR que a Requerida BV Financeira S.A. promova a 

baixa do nome do autor do cadastro de inadimplentes, no prazo 05 dias, 

sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais).Condeno 

as requeridas solidariamente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, inclusive os honorários periciais, nos termos do art. 85, § 2° 

do CPC, bem como os

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1022361 Nr: 33072-47.2015.811.0041

 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: AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA 

NETO - OAB:6.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Requerente para que comprove nos autos a publicação do 

Edital de Citação, no prazo de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1018366 Nr: 31111-71.2015.811.0041

 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: ACNDS, VALTENSIL ALVES DA SILVA, WALDIRENE 

LIMA DE ALMEIDA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452, JOSE VESPASIANO PECHE - OAB:15.170/MT, MAGNO JOSE 

DA SILVA - OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - OAB:19703/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nesta data, intimo a parte Requerida, através de seu advogado, para que 

apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, 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.: 124862 Nr: 12798-82.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO WILHELMS, KNOW HOW'S 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CATARINA MARQUES DE MATOS, MARIA 

APARECIDA M. BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213, DAUTO 

BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, GEANDRE 

BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 Intimo a parte Requerente para que se manifeste quanto aos documentos 

juntados em fls. 312/315, no prazo de 15 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 900136 Nr: 29928-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO JUSTINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, VICTOR VIDOTTI - 

OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para o 

dia 30 de Outubro às 08:30 horas, realizar-se-á no Consultório do Perito, 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello, sito na Av. das Flores, n. 843, sala 11, 1º 

andar, Bloco anexo de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá (entrada 

pela Rua das Dálias), Jardim Cuiabá, nesta Capital, tel. 3025 3060 / 99223 

7073, sendo que o advogado da parte autora ficará responsável pela 

condução da parte na data e horário da realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1090931 Nr: 6550-46.2016.811.0041

 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: DONIZETE ROSA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Intimo as partes, por meio de seus advogados, acerca da audiência de 

conciliação agendada para o dia 28/11/2018 às 09 horas, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação, na sala 07.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 737421 Nr: 33922-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MACHADO MASSETI, ANTONIO 

MASSETTI NETO, JANE MACHADO MASSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CALMON FREITAS - 

OAB:12.368-B/MT

 Intimo a Parte Credora para que no prazo de 15 dias, se manifeste quanto 

ao prosseguimento do feito.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 441472 Nr: 17946-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAMIR RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). JOÃO CESAR FADUL, OAB/MT nº 4541-B, para que devolva estes 

autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, 

CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 377645 Nr: 13822-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTABILIDADE PRADO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSITIVO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ab initio, INDEFIRO o pedido de novo BACENJUD, tendo em vista que, além 

de já haver sido efetivada a tentativa de penhora on line por duas vezes 

nos presentes autos, a parte exequente não demonstrou qualquer 

modificação na situação econômica da parte requerida.

 Da mesma forma, INDEFIRO o pedido de penhora de crédito no rosto dos 

autos nº 0000905-07.2000.4.01.3600, tendo em vista que a própria parte 

exequente informou que o crédito seria de titularidade da pessoa física 

Jaime Antônio Mioto, a qual não se confunde com a pessoa jurídica ora 

executada.

 No mais, considerando que já decorreu, inclusive, o prazo de suspensão 

de 01 (um) ano (fls. 91/92), sem manifestação da parte exequente com a 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Por fim, saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 234987 Nr: 4110-29.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DUARTE VIEIRA - 

OAB:3014/RO, LUCIANA ROBERTA BRITO SILVA RAMOS - OAB:11.197, 

MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - OAB:6983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCON - OAB:37.007/PR

 Intimo a parte executada para se manifestar sobre a petição de fls. 

754/767

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 381795 Nr: 18182-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE BENEDITA DE MORAES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL 

DE OLIVEIRA - OAB:10131/MT, TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - 

OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

 Alvará Eletrônico n°:4399990-0/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 907352 Nr: 35136-64.2014.811.0041

 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: MAURO CARVALHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 Intimo a parte Autora para que apresente as Contrarrazões ao Recurso 

de Apelação interposto, no prazo de 15 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 16755 Nr: 12487-62.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERCINA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, 

ANA PAULA CASTRO SANDY - OAB:6572, ANA PAULA GALINDO 

VANALLI - OAB:6134-E, Andreia Cilene Mauro Martins - OAB:6.155, 

Flávio Gill Ferreira Machado - OAB:10725, GABRIEL KAJIURA ROSA - 

OAB:13436, JANAINA GOMES DA SILVA - OAB:10384/MT, KLEYSSON 

HANDERSSIN ARANTES SOUZA DE CAMPOS - OAB:6551-A, Luciana 

Ferreira Lemos dos Santos - OAB:14516-E, NORMA SUELI DE 

CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - 

OAB:14659/MT, THATIANY SANTANA DE CAMPOS FREITAS - 

OAB:12238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 Intimo a parte exequente para que indique o n° da conta bancária para 

transferência dos valores bloqueados, bem como apresente planilha de 
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débito atualizada dos cálculos já descontados os referidos valores, no 

prazo de 15 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 749145 Nr: 1111-93.2012.811.0041

 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: FABRICIO DE LIMA LULA, ANDREIA DA GLORIA 

GUIMARAES LULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR PEREIRA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA SCALABRIN 

CAMELLO LOPES - OAB:11678

 Intimo as partes de que fora designado início dos trabalhos periciais para 

05.11.2018 às 09h30min, sob a responsabilidade da Real Brasil 

Consultoria, situada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.º 1856, 

Edifício Office Tower, 14° andar, sala 1403, no Bairro Bosque de Saúde, 

em Cuiabá – MT, tel. 3052-7636 / 98418-7773, ficam desde logo intimadas 

as partes de que deverão providenciar quaisquer documentos 

complementares necessários à conclusão dos trabalhos periciais e 

solicitados pelo perito judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 69414 Nr: 5392-44.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS EGINO PEGORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDEO SAITO, ALFENOR GOULART DE 

ARAÚJO JÚNIOR, MAURO JÚNIOR MIRANDA DA CUNHA, ALVANETE 

VIEIRA DE MORAES GOULART DE ARAÚJO, VIVIANE AUXILIADORA DE 

ARAÚJO, LUCIANO ARRUDA DE ARAÚJO, JOSÉ ARIOVALDO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que os requeridos citados às fls.190, já haviam sido citados 

às fls.56 e 57,verifico que o decisum de fls.189 refere-se ao pleito de 

fls.187/188.

Destarte, cumpra-se integralmente o decisum de fls.189, atentando-se aos 

requeridos informados às fls.188.

No mais, compulsando os autos, verifico que não houve a citação da 

requerida Viviane Auxiliadora de Araújo. Assim, INTIME-SE, por meio de 

seu patrono, a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover a 

citação da parte requerida (art. 240, § 2.º, do CPC), requerendo o que 

entender de direito para tanto.

Cumpra-se.

 Às providências.

Cuiabá, 20 de Julho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1111546 Nr: 15331-57.2016.811.0041

 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: LIBERTI COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, 

MAURICIO MORATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉLIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido de execução, em razão do inadimplemento do 

acordo (fls.102/103), INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para 

apresentar planilha de débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

com aplicação da correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, 

alínea “b”, CPC ).

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1013619 Nr: 29111-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYARA GUEDES DE OLIVEIRA 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 CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais em face da sentença que julgou 

parcialmente procedentes os pedidos, condenando à embargante ao 

pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios, anotando 

que o embargado decaiu de parte mínima do pedido.

Sustenta a embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do 

pedido, razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença.

Pede o provimento do recurso, com a redução da verba honorária.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem 

acolhimento, já que, de fato, anotou-se na sentença que o embargante 

decaiu de parte mínima do pedido.

Ocorre que, como bem assentou a embargante, o embargado não decaiu 

de parte mínima do pedido, pois o valor da indenização securitária 

concedida foi inferior à perseguida.

Inobstante a isso, como restou consignado na sentença embargada, a 

condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.

Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária foi fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não 

se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do 

pedido.

 Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS e, no mérito, NEGO-LHE 

provimento.
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Int.

Cuiabá/MT, 08 de Junho de 2018.

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022245-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VANDERSON GUIMARAES (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AVALONE (DEPRECADO)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019340-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR (ADVOGADO(A))

CACIA CAVALCANTE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (RÉU)

KARLOS LOCK (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para que mande email ao endereço eletrônico 

cba.9civel@tjmt.jus.br da 9ª Vara Cível de Cuiabá, com as seguintes 

informações: cópia de decisão em PDF, valor da causa, valor das custas, 

valor da parcela e quantas parcelas foram autorizadas, que será enviado 

ao Departamento de Central de Arrecadação do Tribunal de Justiça, que 

autorizará no sistema o parcelamento. Após realizado o parcelamento, o 

Departamento de Central de Arrecadação enviará um email ao advogado 

da parte autora informando que está autorizado o parcelamento e liberada 

a retirada dos boletos referente a todas as parcelas. Cuiabá - MT, 

04/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014531-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAWILSON ALMEIDA LACAVA (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 04/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031579-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR BISPO DE PAULA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte apelada (requerente) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá Mt, 04 de Outubro de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025433-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte apelada (requerente) para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá Mt, 04 de Outubro de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809113 Nr: 15586-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVENET INFORMÁTICA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT, LUIS FERNANDO 

SILVA E SOUZA - OAB:12885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERVENET INFORMÁTICA LTDA-ME, 

CNPJ: 08046499000180. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do Requerido para responder a ação caso queira, no 

prazo de 15 dias.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação por quantia certa contra devedor 

solvente visando receber parcelas de faturas inerentes ao Contrato n. 

056.1075.000, no total de R$ 7.768,06.

Despacho/Decisão: Diante do exposto no artigo 257 do Código de 

Processo Civil que dispõe: “Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - 

a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;”Conforme denota entendimento 

jurisprudencial acerca do assunto:AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO 

NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE 

CONTRÁRIA. DECISÃO ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do 

réu por edital, devem ser esgotadas todas as formas possíveis para 

localizá-lo. Somente se infrutíferas tais diligências, se justifica a citação 

editalícia. Agravo Interno desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 

(Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 

16ª Câmara Cível).Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte 

requerida, preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo 

Civil, desde já DEFIRO o pedido, para determinar a citação por edital da 

executada.Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte 

demandada se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, 

para funcionar nestes autos como curador especial da parte requerida, 

com fulcro no artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.INTIME-SE o 

curador especial acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, 

apresente defesa ao pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte 

requerente para impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 03 de outubro de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1120178 Nr: 18835-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO DOMELIDE FERREIRA, TAIENE MARCELA 

DOS SANTOS ALMEIDA DOMELIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MANOEL DE AMORIM, MANOELLA 

ALMEIDA DE AMORIM, SANDRO SEBASTIÃO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 45 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte autora requerer o que de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 392027 Nr: 27593-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS E TÍTULOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE SERVIÇOS MÁXIMOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ZAMPIERI BARION ( 

procurador do municipio de cuiaba) - OAB:7.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1213855 Nr: 9588-32.2017.811.0041

 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: LUIS JESUS MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE MARIA CALHÃO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - 

OAB:14.359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 814611 Nr: 21071-98.2013.811.0041

 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: JOSE WILZEM MACOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS NONATO 

DE FARIA & CIA. LTDA., LUCIA HELENA DE FARIA FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE WILZEM MACOTA - 

OAB:7481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para que retire o oficio já 

expedido, bem como diligenciar junto ao cartório e promover o que for 

necessário para o efetivo registro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 796628 Nr: 2983-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROSENDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA, ISMAEL DA 

SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para indicar o endereço 

completo e nome da pessoa a ser intimada, inclusive conjuge, por se tratar 

de bem imóvel, bem como para efetuar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 409338 Nr: 827-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDA DO CARMO PEREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SÃO CRISTOVAM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.468/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem sobre a 

avaliação no prazo de 15 dias, bem como informar se há terceiro com 

direito de preferência, indicando nomes completos, telefones e endereços 

completos, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 82097 Nr: 1473-67.1990.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO SOARES EMPREENDIMENTOS 

LTDA., EDEVALDO DEZOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte autora / exequente / 

interessada apresentasse comprovante da distribuíção da Carta 

Precatória expedida e entregue, motivo pelo qual impulsiono os autos para 

intimar a parte autora/exequente para comprovar a distribuíção da carta 

precatória, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção - arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1028602 Nr: 36096-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA MACHADO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA GRAZIELA P.F.DE 

OLIVEIRA - OAB:13.680 OAB/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 710489 Nr: 3452-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILZA FREIRE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉO MORAES NAVARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE GALVÃO FERREIRA 

DO VALE - OAB:10.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para diligenciar junto ao 

Cartório Extrajudicial do 7º Ofício e providenciar a documentação 

necessária para finalização do registro do imóvel, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 350673 Nr: 21135-84.2008.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que os valores bloqueados foram liberados por meio de alvará 

n.º 252413-9, motivo pelo qual impulsiono os autos para que a requerida 

analise os autos e requeira o que de direito, no 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 19008 Nr: 7164-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA 

HOSPITAL SANTA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL QUINTELLA - 

OAB:9563/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT, 

MAURICIO BEARZOTTI DE SOUZA - OAB:6236/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.: 66316 Nr: 1440-09.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cymac Construções Civis Ltda., CARLOS 

ALBERTO CERCI, GENTIL ESTEVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, JAQUELINE PROENÇA 

LARREA MEES - OAB:13.356/MT, JOÃO RICARDO TREVIZAN - 

OAB:5200/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, Micael Galnano Feijó - 

OAB:5935, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. ELIEZER VALLADARES 

REBELLO. - OAB:1352, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - 

OAB:2906/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 948115 Nr: 59214-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUIZIO LEITE PAREDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS PAGOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO 

DE MORAES - OAB:OAB/MT 17.413, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - 

OAB:13.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: Wesllainy Regina Ferreira Quintino

Data da Carga: 01/10/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1149534 Nr: 31507-14.2016.811.0041

 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: JEAN CARLOS BISPO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 70249 Nr: 9920-92.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUTFI SALIM BOU RASLAN, NABHIA LOUTFI BOU 

RASLAM, JOÃO CARLOS VAZ CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONIRDES REIS SOUSA DA SLVA, ISAAC 

PINTO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715, JOÃO CARLOS VAZ CURVO - OAB:4715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15.357/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - 

OAB:2.669-A/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA

Data da Carga: 01/10/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 756345 Nr: 8437-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS VALE DO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MARIA AVILA PETERLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE FREITAS PICCININI - 

OAB:43434/PR, GILCENO CALEFFI - OAB:19010, GIOVANNA DE 

FREITAS SARTORI - OAB:19753/O, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - NPJ - OAB:7216/MT

 Impulsino os autos intimando a parte embargada para manifestar sobre o 

pagamento referente à honorários de sucumbência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 787711 Nr: 41634-50.2012.811.0041

 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: MILAN & TURRA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO MODULADO LTDA (DELANO), 

UNICASA INDUSTRIA DE MÓVEIS S/A, D. J. D. FACTORING FORMENTO 

MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILTON SANTOS DA SILVA - 

OAB:MT 11.794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA REIS CARMONA - 

OAB:15156/MT, DIOGO DOUGLAS CARMONA - OAB:751/MT, LUIZ 

CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado:HILTON SANTOS DA SILVA

Data da Carga: 01/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 372845 Nr: 9598-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICA GAJARDONI FEITOSA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, CARTÓRIO DO 4º SERVIÇO NOTORIAL, PRIVATIVO DE PROTESTO 

DE TÍTULOS DE CUIABÁ, BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3056, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT, RODRIGO LEITE 

DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT, TADEU MÚCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4.717/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado:MAURICIO BARRIOS JUNIOR

Data da Carga: 02/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 756884 Nr: 9025-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA PRESBITERIANA DO AREÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO FILIPPELLI - 

OAB:15.280-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse. Impulsiono os autos intimando a parte exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 727276 Nr: 23132-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIFAS LEVI PARREIRA, JERONIMA ROSA PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430-MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado:JUCINEI DA SILVA NUNES

Data da Carga: 02/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1030260 Nr: 36912-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFÍCIO VIVENDAS DAS GOIABEIRAS, 

OTÁVIO BEHKING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado:jessica marilia almeida sousa

Data da Carga: 03/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 897841 Nr: 28179-47.2014.811.0041

 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: ILDEFONSO DE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DERENUSSON DE OLIVEIRA 

BORSONARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

- OAB:11256-O, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3.561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado:MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA

Data da Carga: 03/10/2018

 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

 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

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado:JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA

Data da Carga: 03/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 735630 Nr: 32000-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN BENEDITO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA APARECIDA COSTA 

PRADO - OAB:20538, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.093, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado:WILLIAN POSCA PIVOTTO

Data da Carga: 03/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 822014 Nr: 28199-72.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA CRISTINA COELHO BARBOSA STELATO, 
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DIANA CORRÊA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO 

EMPRESARIAL MARUANÃ, PAIAGUAS PARTICIPAÇÕES E 

ADMINISTRAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22926/O, TENARESSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7031

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado:MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA

Data da Carga: 03/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1143562 Nr: 28961-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IÉDE GONÇALINA LEITE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA, 

DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM, FAROL 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CONSTRUTORA ATHOS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 12.036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado:CARLOS FIGUEREDO GOMES

Data da Carga: 03/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1088084 Nr: 5254-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON DE MELLO LOUZADA, ANA MARIA 

BEDIM LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, SILVANA ALVES DE SOUZA - OAB:15374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHANDELL BEDIM LOUZADA - 

OAB:9.266/MT, RHANDELL BEDIM LOUZADA - OAB:9266

 Considerando que está correndo prazo para a parte contrária, procedo 

com a intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: RHANDELL BEDIM LOUZADA

Data da Carga:27/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 409655 Nr: 973-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOCO COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Certifico que deixei de expedir a Certidão de Crédito requerida às folhas 

321 dos autos cód. 409655 uma vez que o comprovante de pagamento 

apresentado é o mesmo comprovante apresentado para expedição de 

Certidão de crédito nos autos código 420059, que já foi retirada pela parte 

exequênte. Compulsando os autos verifiquei que o referido comprovante, 

utilizado pela parte exequente nos dois processos, não é para emissão de 

certidão e sim para habilitação - impugnação de crédito. Ante o exposto, 

INTIMO a parte exequênte para apresentar comprovante de pagamento da 

CERTIDÃO já retirada às folhas 356 dos autos código 420059 no prazo de 

05 dias, INFORMO que a guia deve ser retirada no site do TJMT, no link 

serviços - guia - certidão de processo em tramitação sem busca. BEM 

COMO INTIMO A PARTE para que comprove o pagamento da Certidão de 

Crédito requerida nos autos de n. 409655, caso tenha ainda interesse em 

sua emissão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 296157 Nr: 11997-30.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA, TAPAIÚNA 

CAPINAMARIS BUENO FRAGA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCAM - UNIÃO COXIPOENSE DE ASSOCIAÇÃO 

DE MORADORES, CHAPA 04 - GILBERTO DE FÁTIMA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO MOREIRA SCHOLER - 

OAB:9404, MARCELO PRADO FALEIROS - OAB:9.253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos de Oliveira 

Assumpção Junior - OAB:7021/MT, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUNÇÃO JÚNIOR - OAB:7021/MT, WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10.669

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000201-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO (ADVOGADO(A))

KLEBER ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO BOTELHO RIBEIRO (RÉU)

 

PJE 1000201-39.2018 Vistos. A citação é pessoal nos termos do art. 242 
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do NCPC e neste caso verifica-se do aviso de recebimento - AR (Id 

12683914) que a carta foi recebida por pessoa diversa do Réu, Carlos 

Augusto Botelho Ribeiro, não ocorrendo citação válida, pelo que redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 10.12.2018, às 08:00 horas, que 

será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se e intime-se o 

requerido, através de oficial de justiça, para comparecer à audiência, no 

endereço constante na inicial, nos termos do despacho inicial. Intime-se o 

autor, através de seu advogado para comparecerem à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033175-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ADEMAR GOULART (ADVOGADO(A))

BITTENCOURT COMERCIO DE ESPETOS E HAMBURGUERES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Bittencourt 

Comércio de Espetos e Hambúrgueres Ltda. em desfavor de Energisa 

Mato Grosso S.A, aduzindo que em 21/05/2018 firmou contrato de locação 

de um ponto comercial em um imóvel localizado na Av. Miguel Sutil, nesta 

Capital, e solicitou junto a ré a religação da energia e transferência de 

titularidade para seu nome da UC n. 6/1589416-5, mas obteve negativa da 

requerida, sob fundamento de que existem débitos deixados pelo locatário 

anterior. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a 

promover a transferência da titularidade para o autor e restabelecer o 

fornecimento dos serviços, sob pena de multa. Imprescindível destacar 

que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige 

os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se 

a probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de ID 15705444 

que o contrato de locação foi firmado em 21/05/2018, e o locador requereu 

a religação da energia no imóvel (Id. 15705445), mas até o momento sem 

sucesso. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte 

no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, pois 

ela é essencial à manutenção da atividade a ser desempenhada no local. 

Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior 

clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Confira-se: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA O 

NOME DO LOCATÁRIO. NEGATIVA POR CAUSA DE DÍVIDA DEIXADA POR 

ANTERIOR OCUPANTE DO IMÓVEL. LIMINAR QUE MERECE DEFERIDA. 

ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DA OBRIGAÇÃO PROTER 

PERSONAM, E NÃO PROPTER REM. RECURSO PROVIDO”. (TJRS, Agravo 

de Instrumento Nº 70049767031, Primeira Câmara Cível, Relator: Irineu 

Mariani, Julgado em 12/12/2012). Negritei. Registre-se ainda que o 

deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

o autor do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para 

determinar a ré a promover a transferência da titularidade da UC n. 

6/1589416-5 para o nome do autor e restabelecer o fornecimento dos 

serviços, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, 

por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em 

R$ 10.000,00. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 23/11/2018, às 

12h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). 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, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Intime-se a parte 

autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos 

que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como balanço 

financeiro assinado por profissional qualificado, IRPJ, etc., ou recolher as 

custas de distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032446-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCOS JUNIOR ALVES SILVA (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: 1032446-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS JUNIOR ALVES SILVA 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 
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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: 1032446-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCOS JUNIOR ALVES SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1032446-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARCOS 

JUNIOR ALVES SILVA 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, 27 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032475-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDINONDAS CANDIDO MARQUES (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: 1032475-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDINONDAS CANDIDO MARQUES 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, 27 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032475-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDINONDAS CANDIDO MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1032475-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDINONDAS CANDIDO MARQUES 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, 27 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032714-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA (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: 1032714-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, 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 
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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: 1032714-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1032714-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE 

ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, 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, 01 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027654-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JAQUELINE BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE (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: 1027654-09.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JAQUELINE BATISTA DE LIMA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Ante a ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, indefiro o pedido do autor de 

assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 04 de outubro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033518-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA (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: 1033518-28.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a 

parte autora para emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, 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, 04 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033491-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILVANIZE DO NASCIMENTO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Para melhor análise do pedido de tutela de urgência, intime-se a 

parte autora para apresentar as faturas referentes aos meses 10/2017, 

12/2017 e 05/2018, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de possível 

indeferimento do pedido liminar. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033796-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE PEREIRA CAMPOS SILVA SANTOS (REQUERENTE)

CAMILA MENEZES BERTOTTI (ADVOGADO(A))

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que a parte autora direcionou a petição inicial para o 

Juizado Especial desta Capital e considerando que o PJE não foi instalado 

naquela esfera, intime-se a autora para informar se pretende continuar 

neste juízo e emendar a inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento. Deverá a parte autora ainda, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas 

iniciais de distribuição, também sob pena de indeferimento. E para melhor 

análise do pedido de tutela de urgência, a parte autora deverá apresentar 

faturas anteriores, que entende refletir o seu real consumo, para 

possibilitar as comparações das cobranças feitas pela parte ré, sob pena 

de possível indeferimento do pedido urgente. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032805-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA COSTA FERNANDES (AUTOR(A))

FRANCINI CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CESAR FADUL (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006395-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTIAGO CURADO (AUTOR(A))

RODOLFO COELHO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIR CANADA (RÉU)

RODRIGO GOMES BRESSANE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 
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protesto/ Inscrição divida ativa e demais restrições pertinentes.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005984-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA TEREZA FARIA GARDIN (REQUERIDO)

OZADIR MENOSSI GARDIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005984-12.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE REQUERIDO: OZADIR 

MENOSSI GARDIN, ANA TEREZA FARIA GARDIN Vistos. Redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 23/11/2018, às 09h00min, que será 

realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se e intime-se a 

requerida para comparecer à audiência, no endereço constante no ID 

13393356, nos termos do despacho inicial. Intime-se o autor, através de 

sua advogada 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

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1029032-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES (ADVOGADO(A))

ATANILZA DE CARVALHO E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Visto. Revendo meu posicionamento, note-se, que a parte autora afirmou, 

em síntese na exordial, que os documentos inerentes à operação interna 

do “back office” estão de posse da Requerida, ao que necessário seria 

este Juízo compelir a aludida empresa a apresentar os documentos 

inerentes ao Requerente para fins de se dar efetividade aos termos da r. 

sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. Apesar de a parte autora afirmar que os 

documentos relativos à movimentação dos valores investidos 

encontrem-se em poder da requerida, é certo que a mesma deve 

comprovar ao menos o início da relação, ou seja, a realização do aludido 

investimento, pois somente terá direito à reparação pleiteada caso 

demonstre o efetivo decréscimo de seu patrimônio, seja por extratos 

bancários, por títulos de crédito ou demais documentos representantes de 

operações financeiras. Sabe-se que atualmente qualquer movimentação 

financeira através de simples transferência bancária, DOC ou TED, por 

exemplo são facilmente comprováveis através de extratos bancários. 

Nesse sentido, apesar da movimentação ser realizada em sistemas 

internos da requerida, é certo que os valores foram transferidos, em tese, 

de conta de titularidade do autor ao requerido. Tal prova é possível de ser 

produzida pela própria parte, não podendo o ônus da mesma ser 

transferido a ré. Ante o exposto, determino a emenda à inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, momento em que a parte autora deverá comprovar a 

efetivação, por prova documental, de pagamento(s) a requerida ou a 

terceiro a ela vinculada, sob pena de indeferimento da petição inicial. Às 

providências. Cumpra-se Cuiabá, 05 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005984-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA TEREZA FARIA GARDIN (REQUERIDO)

OZADIR MENOSSI GARDIN (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1005984-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE REQUERIDO: OZADIR MENOSSI GARDIN, 

ANA TEREZA FARIA GARDIN Vistos. Redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 23/11/2018, às 09h00min, que será realizada na 

Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se e intime-se a requerida para 

comparecer à audiência, no endereço constante no ID 13393356, nos 

termos do despacho inicial. Intime-se o autor, através de sua advogada 

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: 1030939-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

THIAGO APARECIDO DOS ANJOS LINO (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: 1030939-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

THIAGO APARECIDO DOS ANJOS LINO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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. 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: 1030939-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

THIAGO APARECIDO DOS ANJOS LINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1030939-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): THIAGO 

APARECIDO DOS ANJOS LINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS 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. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 01 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031158-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELY PINTO BARROS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031158-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KELY PINTO BARROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, 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, 01 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 405510 Nr: 37756-25.2009.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILANOVA LTDA, JOSÉ 

OLYMPIO CAVALCANTE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBHEL ENGENHARIA LTDA, EDSON GARCIA 

BERNARDES, ESPÓLIO DE CARLOS GARCIA BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUZENI MUNIZ - 

OAB:10.281/MT, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412/MT, PEDRO 

PAULO NOGUEIRA NICOLINO - OAB:8941/MT

 Certifico que a Sra. Marciane Prevedello Curvo, Engenheira Civil e de 

Segurança do Trabalho, Perita Judicial, designou o dia 30/10/2018, às 

08:00 horas, para início dos trabalhos periciais, os quais serão realizados 

no Condomínio Residencial Vilanova Ltda., localizado na Av. Camboriú, N. 

196, Bairro Parque Geórgia, Cuiabá/MT, razão pela qual procedo à 

intimação das partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de 

seu múnus, cientificar a parte interessada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 835013 Nr: 40230-27.2013.811.0041

 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: OTELLO BADINI JUNIOR, ESPÓLIO DE OTELLO BADINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVAL FERNANDO TOLENTINO LEITE, 

VANDA MELO BADINI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP, WILBER NORIO OHARA - OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL JOSÉ PEREIRA 

RODRIGUES DE MELO - OAB:234.905/SP, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O, VALDEMAR ELPÍDIO PACHECO - 

OAB:2253/MT

 Certifico que a Sra. Marciane Prevedello Curvo, Engenheira Civil e de 

Segurança do Trabalho, Perita Judicial, designou o dia 13/11/2018, às 

08:00 horas, para início dos trabalhos periciais, os quais serão realizados 

na Rua Ricardo Franco, N. 126, bem como, na Rua Galdino Pimentel, N. 

132, Bairro Centro, Cuiabá/MT, razão pela qual procedo à intimação das 

partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu múnus, 

cientificar a parte interessada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1040802 Nr: 41977-41.2015.811.0041

 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: INGRID GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA SUPERCENTER COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA, SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT, IRIONEI GRITTZ - OAB:10165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Visto.Converto o julgamento em diligencia e obedecendo a sistemática do 

artigo 357 do Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o presente 

feito.A parte Ré, Saga Super Center Comercio de Veículos Ltda., oferece 

contestação às fls. 92/99 sem preliminar.A corré, Saga Pantanal Comércio 

de Veículos Ltda., apresenta contestação às fls. 109/115, sem preliminar 

também. Réplica às fls. 152/158. Verifica-se que, neste caso, aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor, consoante artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII:“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°).No mais, sendo a matéria discutida de direito e fatos 

provados por documental, indefiro a prova oral pretendida.Após, cumprida 

as determinações acima, bem como apresentado o laudo pericial 

manifestem-se as partes e volte-me o processo concluso para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1064383 Nr: 52894-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 11-B, 

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ROCHA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI 

- OAB:20005/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Código 1064383Visto.Considerando que as partes trouxeram para os 

autos vários documentos, sem que as contas fossem apresentadas na 

forma adequada, com a especificação das receitas e despesas (art. 551, 

CPC), entendo necessária a realização de perícia, nos termos do artigo 

550, § 6º, do Código de Processo Civil.Assim converto o julgamento em 

diligência e nomeio o contador DAVI FRANCISCO CRUZ, com endereço na 

Rua N, Ed. Planalto, Apto. 502, bairro Miguel Sutil, Cuiabá/MT, podendo ser 

contatado pelos telefones: 3359-5817 e 9951-5596, independentemente 

de compromisso (NCPC, art. 466). Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem assistente técnico e 

apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 465, § 

1º, II e III do CPC.Intime-se o perito nomeado para apresentação dos 

honorários periciais, currículo com comprovação de especialização, bem 

como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para 

onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco dias (art. 

465, § 2º, I, II e III do NCPC).Com a proposta nos autos, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, 

NCPC).É válido registrar que no caso em análise é aplicável a teoria 

dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que 
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pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, .Assim sendo, havendo 

concordância quanto aos honorários pericias, a parte autora deverá 

efetuar o depósito em 05 (cinco) dias, ao que deverá o perito ser intimado 

para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias.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.: 1035487 Nr: 39361-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO 

DO ESTADO DE MATO GROSSOSINPAIG/MT, EDMUNDO CÉSAR CÍCERO 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA, ACTION 

INFORMATICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR OLAVO DA SILVA - 

OAB:17.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A, NELSON FREDERICO KUNZA PINTO - 

OAB:9297/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais promovida por Sindicato da 

Área Instrumental do Governo do Estado de Mato Grosso – SINPAIG/MT 

em desfavor de Hewlett-Packard Brasil Ltda. e Action Informática.Condeno 

o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em R$ 1.000,00, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º 

do Novo Código de Processo Civil. Todavia, suspendo 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 após as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 3 de outubro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1075196 Nr: 57581-42.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISIARIO FERREIRA NERI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A, RCI 

BRASIL - PRESTACÃO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS 

NOCCHI - OAB:14913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REZEKE - 

OAB:OAB/SP 109.483

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial apenas 

para:1.Declarar rescindo o Contrato de Cessão de Direito de Uso de Imóvel 

em Sistema de Tempo Compartilhado, Mediante a Utilização de Pontos de 

fls. 104/125;2.Que a ré, Beach Park Hotéis e Turismo S.A., proceda a 

devolução integral dos valores pagos, sendo que a quantia a ser 

devolvida deverá ser acrescida de correção monetária (INPC) e juros de 

mora de 1% a.m., ambos a partir do desembolso.3.Reconhecer a 

inexigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, diante da rescisão 

contratual.Considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido 

condeno as requeridas ao pagamento integral das custas processuais e 

honorários advocatícios, em favor do autor, arbitro em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, 

§2º, do Novo Código de Processo Civil.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de outubro de 2018.Sinii Savana Bosse 

Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1050434 Nr: 46617-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PUJANTE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR COMODORO DIESEL LTDA, BANCO DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILSON NASSARDEN PAIVA 

JUNIOR - OAB:19.132, LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO - 

OAB:215.351/SP, MICHEL LAURINI RUTSATS - OAB:14.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS MALEK HANNA - 

OAB:356-B/RO, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para 

declarar a inexistência do débito que deu origem ao protesto referente ao 

título (fl. 13 verso), confirmando a antecipação de tutela deferida às fls. 

29/30 para determinar a suspensão definitiva do protesto do título 160467, 

perante o Cartório do 4º Serviço Notarial de Cuiabá.Condeno os réus a 

indenizarem, solidariamente, os danos morais experimentados pela parte 

autora que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, 

da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação.Condeno os requeridos 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 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, 3 de outubro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1043807 Nr: 43375-23.2015.811.0041

 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: MTM CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA, JANAINA 

GREYCE RIVA MOREIRA LIMA, IRÊNIO LIMA FERNANDES, NEUZA MARIA 

MOREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 10006, RODRIGO TERRA CYRINEU - 

OAB:16.169/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

Ação de Despejo Por Falta de pagamento de Aluguéis c/c Obrigações 

Acessórias Com Pedido de Tutela Antecipada promovida por MTM 

Construções Ltda. em desfavor de João Emanuel Moreira Lima, Janaina 

Greyce Riva Moreira Lima, Irênio Lima Fernandes e Neuza Maria Moreira 

Lima, para:1- Condenar os requeridos João Emanuel Moreira Lima, Janaina 

Greyce Riva Moreira Lima Irênio Lima Fernandes e Neuza Maria Moreira 

Lima ao pagamento dos alugueres de junho a dezembro de 2014 e de 

janeiro a maio de 2015 e os requeridos João Emanuel Moreira Lima e 

Janaina Greyce Riva Moreira Lima ao pagamento dos alugueres de junho a 

setembro de 2015 e mais as que se venceram até a desocupação do 

imóvel, devendo cada parcela ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir do vencimento.3- Condenar os 

requeridos João Emanuel Moreira Lima, Janaina Greyce Riva Moreira Lima, 

Irênio Lima Fernandes e Neuza Maria Moreira Lima ao pagamento das 

taxas condominiais de abril a dezembro de 2014 e de janeiro a maio de 

2015 e os requeridos João Emanuel Moreira Lima e Janaina Greyce Riva 

Moreira Lima ao pagamento das taxas condominiais de junho a agosto de 

2015 também até a desocupação do imóvel.4- Condenar os requeridos 

João Emanuel Moreira Lima, Janaina Greyce Riva Moreira Lima, Irênio Lima 

Fernandes e Neuza Maria Moreira razão de ter a parte autora decaído de 

parte mínima do pedido, condeno os réus ao pagamento integral das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 
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5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

Novo Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Cuiabá, 3 de outubro de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 795286 Nr: 1618-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA RODRIGUES CANAVARROS INFANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133/MT, IVAN EURIPEDES DA SILVA - OAB:24228

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 716659 Nr: 10316-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:9.819-A/MT, HELOISA HELENA SAENZ SURITA - OAB:14658/MT, 

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:/MT 7.302-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO KARA JOSE - 

OAB:12956, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 952742 Nr: 1349-10.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRE GRANATTO, INÊS FRANCISCA GRANATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO SOARES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO PEREIRA - 

OAB:10237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:7.304-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033175-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ADEMAR GOULART (ADVOGADO(A))

BITTENCOURT COMERCIO DE ESPETOS E HAMBURGUERES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Bittencourt 

Comércio de Espetos e Hambúrgueres Ltda. em desfavor de Energisa 

Mato Grosso S.A, aduzindo que em 21/05/2018 firmou contrato de locação 

de um ponto comercial em um imóvel localizado na Av. Miguel Sutil, nesta 

Capital, e solicitou junto a ré a religação da energia e transferência de 

titularidade para seu nome da UC n. 6/1589416-5, mas obteve negativa da 

requerida, sob fundamento de que existem débitos deixados pelo locatário 

anterior. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a 

promover a transferência da titularidade para o autor e restabelecer o 

fornecimento dos serviços, sob pena de multa. Imprescindível destacar 

que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige 

os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se 

a probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de ID 15705444 

que o contrato de locação foi firmado em 21/05/2018, e o locador requereu 

a religação da energia no imóvel (Id. 15705445), mas até o momento sem 

sucesso. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte 

no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, pois 

ela é essencial à manutenção da atividade a ser desempenhada no local. 

Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior 

clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Confira-se: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA O 

NOME DO LOCATÁRIO. NEGATIVA POR CAUSA DE DÍVIDA DEIXADA POR 

ANTERIOR OCUPANTE DO IMÓVEL. LIMINAR QUE MERECE DEFERIDA. 

ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DA OBRIGAÇÃO PROTER 

PERSONAM, E NÃO PROPTER REM. RECURSO PROVIDO”. (TJRS, Agravo 

de Instrumento Nº 70049767031, Primeira Câmara Cível, Relator: Irineu 

Mariani, Julgado em 12/12/2012). Negritei. Registre-se ainda que o 

deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

o autor do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para 

determinar a ré a promover a transferência da titularidade da UC n. 

6/1589416-5 para o nome do autor e restabelecer o fornecimento dos 

serviços, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, 

por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em 

R$ 10.000,00. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 
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reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 23/11/2018, às 

12h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). 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, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Intime-se a parte 

autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos 

que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como balanço 

financeiro assinado por profissional qualificado, IRPJ, etc., ou recolher as 

custas de distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032849-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

KATIANE COGO DA SILVA (REQUERENTE)

GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Ordinária com requerimento de Tutela de 

Urgência em Caráter Antecedente ajuizada por Katiane Cogo da Silva em 

desfavor do IUNI UNIC Educacional Ltda., aduzindo que é estudante do 

curso de odontologia, sendo beneficiária do FIES e realizou o aditamento 

normalmente para cursar o 7º semestre, entretanto, descobriu que estava 

grávida, razão pela qual comunicou ao SAA (serviço de atendimento ao 

aluno) para dilatar o Fies, e na ocasião solicitou ao coordenador do curso, 

sr. Alessandro, que suspendesse a matrícula, para assegurar seu retorno 

regular após o parto, sendo tudo garantido verbalmente pelo preposto da 

ré. Narra que, após o nascimento da sua filha, ao tentar retornar para o 

curso, foi surpreendida com a informação de que as matérias 

anteriormente concluídas haviam desaparecido do sistema da ré e, 

notadamente, perdeu o benefício do Fies, vez que a ré não promoveu a 

dilação do aditamento realizado. Assim, requer a concessão da tutela de 

urgência para determinar a ré a promover a imediata reintegração da 

autora no 7º semestre do curso de odontologia. Imprescindível destacar 

que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige 

os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que não há qualquer prova acerca dos fatos narrados pela autora, ou 

seja, que realmente ela solicitou verbalmente o trancamento de sua 

matrícula junto à ré e que ela foi aprovada nos semestres anteriores, já 

que no documento do arquivo de Id. 15670110 consta a informação de 

reprovação em várias matéria, e não há nada que demonstre que tal fato é 

devido a falha no sistema da ré. Nesse contexto, ausentes os requisitos 

do art. 300 e 303, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência antecedente formulado pela autora. Nos termos do 

artigo 303, § 6º, do NCPC, a autora tem o prazo de 05 dias para aditar a 

sua inicial, sob pena de indeferimento e extinção do pro-cesso sem 

resolução do mérito. 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 NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a 

parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de outubro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] 

Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1032666-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ANDERSON SEKIMURA (AUTOR(A))

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO STEIN MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Manutenção de Posse com pedido liminar 

ajuizada por Mário Anderson Sekimura em desfavor de Mauro Stein 

Martins, alegando que possui contrato de locação com o requerido de um 

imóvel situado no bairro Jardim Imperial, onde exerce atividade de venda 

de “churrasquinho”, entretanto, o requerido optou por não renovar o 

contrato este ano, situação que irá lhe causar diversos prejuízos, vez que 

além de ter realizado benfeitorias no imóvel, possui pendências com 

terceiros e com funcionários que trabalham no local, e por não ter 

condições de dispensá-los neste momento, e arcar com a rescisão dos 

contratos, tentou a prorrogação do contrato por pelo menos mais um ano, 

a fim de programar a mudança, etc. Assim, requer o deferimento de liminar 

de manutenção de posse. As ações possessórias têm o seu regramento 

legal definido a partir do artigo 554, do Novo Código de Processo Civil. Em 

juízo de cognição prévia, a liminar deve ser deferida, quando presente os 

requisitos mínimos para sua concessão, previstos no artigo 560 do Novo 

Código de Processo Civil, quais sejam: a) a prova da posse; b) a turbação 

ou esbulho; c) a data dos fatos. Analisando o caso dos autos, verifica-se 

que as partes firmaram contrato de locação em 1º/10/2017, com termo 

final em 30/09/2018 (Id. 15635028), ou seja, o instrumento já possuía 

prazo determinado, estando o autor já ciente deste encerramento. Não 

bastasse isso, em 02/07/2018, o autor foi notificado pelo requerido, onde 

este informou o desinteresse na continuidade da locação, solicitando a 

devolução do imóvel em noventa dias, precisamente em 02/10/2018 (Id. 

15635029), fato que ocorreu com quase três meses de antecedência do 

fim da avença. Desse modo, encerrado o prazo determinado da locação, e 

demonstrado o desinteresse do réu/locatário na continuidade da relação, 

principalmente com aviso prévio, não há como considerar mais a posse do 

autor como de forma justa, consequentemente não resta caracterizada a 

turbação praticada pelo réu, mas sim exercício do seu direito. Diante do 

exposto, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo 558 do 

Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a liminar pleiteada pelo autor. 
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Cite-se a parte ré para contestar, alertando-a de que o prazo de defesa é 

de 15 (quinze) dias (art. 564, NCPC). Se não ofertar contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, NCPC). 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, 04 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026661-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

RIBAMAR SOUZA DO NASCIMENTO (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: 1026661-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RIBAMAR SOUZA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT promovida por RIBAMAR SOUZA DO NASCIMENTO em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde a 

parte autora foi intimada para proceder a juntada de documentos que 

comprovassem a realização de prévio pedido administrativo com a recusa 

do pagamento ou com o prazo de resposta extrapolado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Contudo, não trouxe 

para os autos os documentos solicitados no prazo estabelecido, conforme 

certificado. É o relatório. Decido. A parte autora foi intimada para promover 

atos e diligências que lhe competiam, todavia, não trouxe aos autos 

comprovante do protocolo do pedido administrativo, a recusa do 

pagamento do seguro ou que o prazo de resposta estivesse extrapolado. 

Assim, é certo que a esta é carecedora da ação, pela falta de interesse 

de agir, sendo que o indeferimento da petição inicial é o que se impõe. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E RECUSA DE PAGAMENTO – NECESSIDADE – 

INICIAL QUE DEVERIA MESMO SER INDEFERIDA POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – JULGAMENTO EM 

CONSONÂNCIA COM DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240-MG, COM REPERCUSSÃO GERAL, PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA – 

RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação do requerimento prévio no 

âmbito administrativo, bem como da recusa da seguradora ao atendimento 

ao pedido, constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para 

a propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório, 

de acordo com o atual posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento proferido no Recurso Extraordinário nº 

631.240-MG, com repercussão geral, aplicável aos casos de seguro 

obrigatório DPVAT. Assim, de rigor o indeferimento da petição inicial por 

falta de interesse de agir. (TJ-SP – APL: 10072412820178260126 SP 

1007241-28.2017.8.26.0126, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

22/08/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

22/08/2018)” Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento 

nos artigos 485, VI e 330, III, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

custas e também sem honorários advocatícios, por ausência de 

resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o réu, 

conforme determina o art. 331, § 3º, do CPC, após, arquive-se os autos, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 04 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027707-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERNANDES FRANCO (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI (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 SENTENÇA Processo: 1027707-87.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RODRIGO FERNANDES FRANCO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT promovida por RODRIGO 

FERNANDES FRANCO em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, onde a parte autora foi intimada a completar a inicial, 

no sentido de detalhar o fato ocorrido, incluindo data, hora, local e 

dinâmica do acidente, membro lesionado, etc. no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (321, parágrafo único, do CPC), 

no entanto, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, 

conforme certificado. O artigo 321 do Código de Processo Civil preceitua 

que: “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.” No presente caso, o autor deixou de 

cumprir o disposto no artigo 319, II do CPC, referente ao fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido, vez que tratou de maneira supérflua 

acerca do sinistro ocorrido, sendo esta irregularidade propicia a dificultar 

o julgamento do mérito. Assim, embora a parte autora tenha sido 

regularmente intimada para que completasse a petição inicial, sendo 

apontado precisamente o que deveria ser corrigido, a mesma deixou 

decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo ser extinto, sem 

o julgamento do mérito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA SECURITÁRIA - DPVAT. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA 

EXORDIAL. INÉRCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O não cumprimento da ordem de emenda da 

petição inicial, no prazo legal, e a ausência de impugnação do decisum, 

com o recurso adequado, enseja o indeferimento da peça preambular e, 

por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução do mérito. 

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (TJ-GO - AC: 

04590048220158090087, Relator: DES. NEY TELES DE PAULA, Data de 

Julgamento: 29/11/2016, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2169 

de 15/12/2016) Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, e consequentemente 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento 

nos artigos 485, I e 330, IV, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

custas e também sem honorários advocatícios, por ausência de 

resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o réu, 

conforme determina o art. 331, § 3º, do CPC, após, arquive-se os autos, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 04 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1026430-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO (ADVOGADO(A))

SAMARA REIS ALMEIDA (AUTOR(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 SENTENÇA Processo: 1026430-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAMARA REIS ALMEIDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT), promovida por SAMARA REIS ALMEIDA em desfavor 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

onde houve pedido de desistência da ação formulado pela parte autora (ID 

15359001). Assim, considerando que não houve a citação da parte ré 

HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação e em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas, sem honorários por 

não ter havido a citação. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

estes autos, após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 04 de outubro de 2018. SINII 
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SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018860-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEY BORGES FARIAS (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018860-33.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: RUDNEY BORGES FARIAS REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. RUDNEY 

BORGES FARIAS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 17/11/2016, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, bem como das 

despesas médicas no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

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, nulidade do processo devido ao defeito de 

representação, falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo por invalidez, bem como pela pendência de 

finalização quanto ao requerimento administrativo por despesas médicas e 

suplementares. No mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, improcedência do pedido de reembolso 

por despesas médicas e suplementares, 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 alega, preliminarmente, a nulidade processual devido ao 

defeito de representação, por haver divergência entre a assinatura da 

procuração com o documento pessoal apresentado. No entanto, embora 

constatada a diferença, o artigo 654, §1º do Código Civil, não determina 

forma específica quanto à assinatura no mandato, sendo certo que a 

grafia de documentos formais, como o apresentado pelo autor, não será 

idêntica a rubrica habitualmente usada em documentos sem forma 

específica, como a procuração e a declaração de hipossuficiência. Assim, 

não há que se falar em defeito de representação, prevalecendo o princípio 

da boa-fé. Esse é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

DECLARAÇÃO DE POBREZA LEGAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - 

PRECEDENTE DO STJ - INTERESSE DE AGIR - EXISTÊNCIA - CUMULAÇÃO 

DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO COM AÇÃO REVISIONAL - ART. 292 DO CPC - 

APLICAÇÃO - FACULDADE DO AUTOR - JUNTADA DE DOCUMENTOS 

NÃO ESSENCIAIS - NÃO OBRIGATORIEDADE - AUSÊNCIA DE DATA NA 

PROCURAÇÃO - VÍCIO REPRESENTATIVO - DETERMINAÇÃO PARA 

JUNTADA DE NOVO MANDATO - DESCUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO VÁLIDA - MANUTENÇÃO DO VÍCIO - EXTINÇÃO DO FEITO 

- NECESSIDADE. (...) Não se pode exigir que a assinatura constante no 

instrumento de mandato se assemelhe à firma presente no Documento de 

Identidade, tendo em vista que este último impõe grafia em nome legível, 

enquanto àquele a legislação nada dispõe acerca da forma da rubrica a 

ser utilizada. Nos termos do artigo 654, § 1º, do CC a procuração deverá 

conter indicação do lugar onde foi passada, a qualificação do outorgante e 

do outorgado, a data e o objetivo da outorga, com a designação e a 

extensão dos poderes conferidos. (TJ-MG – AC: 10707140082835001 

MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 18/06/2015, Câmaras Cíveis 

/ 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2015)” Quanto à 

alegação de falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pendência de finalização quanto ao 

requerimento administrativo por despesas médicas e suplementares, estas 

alegações não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de 

que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 17/11/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

RUDNEY BORGES FARIAS, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do segmento da coluna lombar 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 segmento da 
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coluna lombar, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas médicas e 

suplementares, verifica-se que a parte autora juntou nota fiscal referente 

a compra de colete lombar (ID 8174476), totalizando a quantia de R$ 

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Assim, estando demonstrado 

que as despesas foram efetuadas em decorrência dos danos sofridos em 

acidente de trânsito e não tendo sido efetuado o pagamento na esfera 

administrativa, a parte autora faz jus ao reembolso pleiteado, no valor de 

R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno-a, ainda, ao pagamento 

de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente à restituição das 

despesas médicas hospitalares suportadas pela parte autora, valor este 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir 

da data do efetivo desembolso, conforme demonstrado e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a 

ré também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos 

termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 04 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000931-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA (REQUERENTE)

TARCIO HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES TELEBORBA - LTDA (REQUERIDO)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para cumprir a PORTARIA Nº 

002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de guias, 

exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, e 

recolher referida diligência para cumprimento do mandado, devendo ela 

s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023575-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JEAN MIRANDA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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: 1002596-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA MARIA SOARES (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018632-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SANTOS DIAS (ADVOGADO(A))

HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

ANA LUCIA DA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAUDI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 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 mandado negativo juntado 

aos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009297-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE LUCIA DOMICIANO (REQUERENTE)

EDI TOCANTINS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerida para, em cinco dias, manifestar-se sobre o 

pedido de cumprimento de sentença protocolado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036912-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO (AUTOR(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DEL CASTANHEL SOBRINHO (RÉU)

JAQUELINE DEL CASTANHEL (ADVOGADO(A))

 

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, dar andamento ao processo, requerendo o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021479-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA FRANCISCO (AUTOR(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 137 de 547



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 1021479-67.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005063-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (ADVOGADO(A))

HUGO RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO (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 1005063-87.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID –8673775, requerendo o que entender de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034889-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA LUPO (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1034889-61.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 11896224, requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032232-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA CONCEICAO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1032232-49.2017.8.11.0041 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 – 11485267), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

11975485, 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: 1031862-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

LEONILSON DO CARMO (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:1031862-70.2017.8.11.0041 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 – 11485566), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

13476575, 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: 1031823-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

EZEQUIAS DA SILVA MADEIRA (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:1031823-73.2017.8.11.0041 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 – 11488565), 

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: 1033543-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIK NUNES PEREIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1033543-75.2017.8.11.0041 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 – 11499170), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

13475203, 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: 1022550-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE GILSON DOS SANTOS (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

 

Autos nº 1022550-07.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a respeito do contido no 

ID – 4941702 requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os 
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autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033305-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VLADEMIR BENEDITO DA GAMA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1033305-56.2017.8.11.0041 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 – 11502782), 

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: 1036853-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO LEIDA (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:1036853-89.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 11891911), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

14018668, 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: 1034737-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MARIA TEREZA DO ROSARIO (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:1034737-13.2017.8.11.0041 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 – 11893257), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

14017357, 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: 1034790-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MANOEL JUNIOR DE ALMEIDA ARRUDA (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

 

Autos nº 1034790-91.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a respeito do contido no 

ID – 11897418 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: 1020150-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

DENIS APARECIDO ALVES FERREIRA (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:1020150-83.2017.8.11.0041 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 – 10797179), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

12405598, 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: 1026409-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MENDES PEREIRA (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 1026409-94.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação do autor - ID 12059846, 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: 1026401-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

HELICIO GOMES PINTO (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:1026401-20.2017.8.11.0041 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 –10946329), 

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: 1025132-43.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1025132-43.2017.8.11.0041 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 – 11166630), 

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: 1025446-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

DANIELE FERREIRA (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:1025446-86.2017.8.11.0041 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 – 1025446), 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: 1030826-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENSMAR LIRA COSTA MENDES (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (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:1030826-90.2017.8.11.0041 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 – 11443972, 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

12913438, 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: 1029986-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE LIMA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1029986-80.2017.8.11.0041 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 – 11472487), 

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: 1031777-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

ANDERSON FERREIRA SOARES (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:1031777-84.2017.8.11.0041 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 –11489828), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

13270717, 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: 1031910-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

SILVIA LEDA FERREIRA RODRIGUES (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:1031910-29.2017.8.11.0041 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 – 11494845), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

13479409, 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: 1033274-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira (ADVOGADO(A))

SANDRA FERREIRA DA COSTA (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:1033274-36.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento da petição e 

documentos anexados - ID - 13263666, 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
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Processo Número: 1018482-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

RAFHAEL GABOARDI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1018482-77.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 10456672 requerendo o que entender de 

direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento 

da petição e documentos anexados - ID - 11098950, 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: 1034142-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (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:1034142-14.2017.8.11.0041 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 – 11893962), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

12777492, 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: 1019108-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES PESSOA RIBEIRO (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

 

Autos nº 1019108-33.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Devolva-se os autos a 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, para juntada do termo de 

audiência realizada no dia 25/01/2017, às 12:15 horas. Com a juntada, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do mesmo, 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: 1020793-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ROBERTO OLIVEIRA MENDES (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:1020793-75.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do contido no ID – 5843894 requerendo o que entender de 

direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento 

da petição e documentos anexados - ID - 6774093, 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: 1022769-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS (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:1022769-20.2016.8.11.0041 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 – 5813678), 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: 1023326-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PONTES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (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:1023326-07.2016.8.11.0041 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 – 5813268), requerendo 

o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 9862312, 

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: 1000262-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELDINEI SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

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:1000262-31.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do contido no ID – 6729541requerendo o que entender de 

direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento 

da petição e documentos anexados - ID - 9798788, 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
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Processo Número: 1002335-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA CLEMENTINA SOUZA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1002335-73.2017.8.11.0041 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 – 8011749), requerendo 

o que entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE 

CASTRILLON Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015762-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

DAYANE JESUS SILVA CAMPOS GIORDANI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA (ADVOGADO(A))

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010376-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIZIO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976594 Nr: 12445-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONÉSIMO BEZERRA DE ARAÚJO, LÁSARA LIMA DE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAJ - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

AJUDA MÚTUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA GREFE DE MELO 

SANT ANA - OAB:12158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MARÇAL RIBEIRO 

- OAB:OAB/PR 62467

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais c/c Lucros 

Cessantes c/c Danos Morais promovida por Onésimo Bezerra de Araújo e 

Lásara Lima de Araújo em desfavor de ABRAJ – Associação Brasileira de 

Ajuda Mútua.Condenar o requerido pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifestem as partes no 

interesse da execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006997 Nr: 26344-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIO DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - OAB:17983/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE a Ação de Obrigação de Fazer com Dano Moral ajuizada 

por Pio da Silva Advogados Associados em desfavor de Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguros.Condeno autor, com a totalidade do 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC. 

Transitado em julgado, manifeste-se o credor quanto ao interesse na 

execução da sentença. Nada requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e necessárias anotações. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1051273 Nr: 47061-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMILAME DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Morais 

promovida por Jumilame de Souza em desfavor de CAB Cuiabá S/A a fim 

de:a)condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ). 

b)condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

a autora o interesse na execução da sentença.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1062852 Nr: 52286-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA, WILLIAN 

RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLAINE FIGUEIREDO 

DE FREITAS PERON - OAB:10101/O, ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009, BRUNA ELISA PERON - OAB:14.604, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados a presente 

Ação de Cobrança promovida por Condomínio do Residencial Lisboa 
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representado por Willian Rodrigues dos Santos em desfavor de Eliomar 

Martins da Silva, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, uma vez que esta não é responsável pelo pagamento das taxas de 

condomínio antes de sua imissão no imóvel, o que no caso dos autos, 

ocorreu posteriormente. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da 

causa. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969645 Nr: 9174-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINÍCIUS PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Unimed Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico, em desfavor de Marcos Vinicius Paes de Barros, 

buscando o pagamento da importância de R$ 7.871,84 (sete mil oitocentos 

e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Em que pese a alegação de inépcia da ação, por não terem os títulos a 

exigibilidade, a certeza e a liquidez necessária, observa-se que estes 

requisitos não são necessários para a Ação Monitória e sim para a 

execução.

 Com isso, REJEITO a preliminar suscitada.

Quanto aos demais pontos levantados pelo requerido em Embargos, estes 

se confundem com o mérito da ação.

 No mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido o inadimplemento das 

parcelas enquanto vinculado ao convenio, o pagamento dos valores 

através de contrato de prestação de serviços, da cobrança de divida já 

paga.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972883 Nr: 10627-35.2015.811.0041

 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): JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:OAB/MT 6.487

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Unimed Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico, em desfavor de Jose Augusto da Silva Curvo, buscando 

o pagamento da importância de R$ 48.333,38 (quarenta e oito trezentos e 

trinta e três reais e trinta e oito centavos).

Em que pese a alegação de inépcia da ação, por não terem os títulos a 

exigibilidade, a certeza e a liquidez necessária, observa-se que estes 

requisitos não são necessários para a Ação Monitória e sim para a 

execução.

 Com isso, REJEITO a preliminar suscitada.

Quanto aos demais pontos levantados pelo requerido em Embargos, estes 

se confundem com o mérito da ação.

 No mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido o inadimplemento das 

parcelas enquanto vinculado ao convenio, o pagamento dos valores 

através de contrato de prestação de serviços, da cobrança de divida já 

paga.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964036 Nr: 6526-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTOFAMENTOS XAXIM LTDA - ME, FABIO JUNIOR 

ZANETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HAROLDO RIBEIRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA - OAB:12.154 PI, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:14.974/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação de Indenização de Danos Morais e 

Materiais ajuizada por Estofamento Xaxim Ltda. – ME e Fábio Júnior 

Zanette em desfavor de José Haroldo Ribeiro Neto. para:a)condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais)a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54/STJ);b)Condenar o requerido pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifestem as partes no interesse da execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979908 Nr: 14062-17.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KÁSSIO RODRIGO CATENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMORI VEÍCULOS LTDA, JAGUAR E LAND 

ROVER BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Humberto Martorelli - 

OAB:7.489 OAB/PE, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT, 

Socorro Maia Gomes - OAB:21.449 OAB/PE

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte requerente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca dos documentos acostados em memoriais pela requerida 

Caramori Veículos Ltda., pleiteando o que de direito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1038343 Nr: 40742-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT, VANIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA - 

OAB:16887/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Luiz 

Carlos da Silva em desfavor de Banco do Brasil S/A e condeno a parte 

autora por litigância de má fé correspondente a 2% sobre o valor da 

causa.Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja 

execução torno suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1056991 Nr: 49558-10.2015.811.0041

 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: IBE - BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA, 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAROLINA LOPES - 

OAB:OAB/SP 185.967, ZAIRA JESUS PEREIRA ROBERTO - 

OAB:OAB/MG 120.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CASSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.997-MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por IBE – Business Education de São 

Paulo Ltda. e Fundação Getúlio Vargas, em desfavor de Fabíola Cássia de 

Noronha Sampaio.

Buscam os autores o pagamento da importância de R$ 57.268,17 

(cinquenta e sete mil duzentos e sessenta e oito reais e dezessete 

centavos).

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 o momento de 

cancelamento do curso, a cobrança de divida já paga, a existência de 

valores em aberto, a multa contratual por pagamento.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 988703 Nr: 17983-81.2015.811.0041

 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: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. S. E. PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE PELEGRINI 

MAZZUTTI - OAB:OAB/RO 4000

 Posto isto, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e 

Acessórios ajuizada por Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda. em 

desfavor de K. S. E. Participações Ltda Condeno a parte requerida ao 

pagamento dos alugueis e encargos vencidos no valor de R$ 145.225,70 

(cento e quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta 

centavos), acrescido de juros legais, a contar da citação.Condeno, ainda, 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Transitado 

em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da obrigação, intime-se 

a parte autora para manifestar interesse na execução da sentença.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973960 Nr: 11212-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO ANTONIO PALACIOS OVANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, Concessionária Cidade Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15486-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerido para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003391 Nr: 24892-42.2015.811.0041

 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: LILIAN EVELZA DE SOUZA BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado na Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis 

ajuizada por Lilian Evelza de Souza Bruno em desfavor de Maria de 

Lourdes da Silva Nascimento, determinando o despejo voluntário no prazo 

de quinze dias, sendo que, após esse período já resta autorizada a 

desocupação coercitiva, fazendo, se necessário, uso de força policial. 

Condeno a parte requerida ao pagamento dos alugueis e encargos 

vencidos no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), acrescidos 

de juros legais, a contar da citação.Condeno, ainda, a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da condenação. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da obrigação, intime-se a parte autora para 

manifestar interesse na execução da sentença.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987079 Nr: 17181-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r 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: JORGE BARBOSA CARAMURU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, PEDRO 

LUIS R. CROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO AGUIAR - 

OAB:5668, MARIA ABADIA AGUIAR - OAB:2.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3213, 

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Jorge Barbosa 

Caramuru em desfavor de UNIC – Universidade de Cuiabá e Pedro Luis R. 

Crotti.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa nos 

termos do art. 85 c/c 86, do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se 

os autos com as baixas e comunicações necessárias.Deixo de atender a 

ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do 

art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993565 Nr: 20212-14.2015.811.0041

 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: MICHEL LUIZ HARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIOÁRIOS 

SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 Vistos, etc.

Cumpra-se nos termos da decisão de fls. 261.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1109530 Nr: 14496-69.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL LUIZ HARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIOÁRIOS 

SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Cláudio Stábile Ribeiro - 

OAB/MT 3.213 - OAB:

 Vistos, etc.

O art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil dispõe que:

 “Art. 313. 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;

Considerando a relação de prejudicialidade entre as causas, uma vez que 

a ação 993565 vista debater a licitude na entrega da obra, onde ora se 

pleiteia a restituição dos danos materiais, estando esta suspensa, 

determino a SUSPENSÃO dos presentes autos para o julgamento em 

conjunto de ambas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989829 Nr: 18446-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL LOPES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - CBA V - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Rafael Lopes Ribeiro em face de Sistema Fácil 

Incorporadora Imobiliária – Cuiabá V – SPE Ltda Rodobens, para 

:a)Condenar o requerido a devolução dos valores pagos a titulo de aluguel 

pelo autor, da data em que deveria ser entregue o empreendimento até a 

efetiva entrega das chaves, a ser corrigido monetariamente do 

desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da 

citação.b)Condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a titulo de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54/STJ).c)Em razão de o autor ter decaído em parte mínima do 

pedido, condeno o réu, com a totalidade do pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85 c/c 86, do CPC. Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor 

o interesse na execução da sentença. Não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações 

necessárias.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984615 Nr: 16110-46.2015.811.0041

 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: MARCELO FELICIANO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUÊ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19.426/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 

promovida Marcelo Feliciano Soares em desfavor de Condomínio 

Residencial Canachuê.Condeno o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC, cuja 

execução torno suspensa em razão da gratuidade concedida.Transitado 

em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, 

manifeste a autora o interesse na execução da sentença.Deixo de atender 

a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do 

art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962873 Nr: 6045-89.2015.811.0041

 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: ELIZA VERA CARVALHO LIMA, ELYSSA DE 

CARVALHO ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Declaratória c/c Indenização por 

Danos Materiais e Morais promovida por Eliza Vera Carvalho Lima e Elyssa 

de Carvalho Arantes em desfavor de Paulo Douglas Sardinha Costa, a fim 
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de:a)Declarar a venda da empresa SAEM ao requerido, tornando-o 

responsável por seus débitos a partir de 06 de janeiro de 

2011.b)condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ). c)condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, R$ 

116.105,27 (cento e dezesseis mil, cento e cinco reais e vinte e sete 

centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta 

sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação. 

d)condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

a autora o interesse na execução da sentença.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1162187 Nr: 36823-08.2016.811.0041

 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: DENISE CAMPOS DA SILVA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON GONÇALVES TORRES, ODAIR 

RODRIGUES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - 

OAB:15.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar sua 

certidão de casamento, a fim de comprovar o regime estabelecido entre as 

partes.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1335041 Nr: 16706-25.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N F TEIXEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3237-B, EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - OAB:9625/O MT, 

KATIA VANESSA POLON - OAB:19.663, VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls.7, uma vez que a decisão não 

foi publicada para os patronos corretos da requerida, assim faço o 

cadastro dos patronos da requerida e encaminho a republicação para 

intimar a requerida nos termos da decisão abaixo transcrita:Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por N F Teixeira em face de 

Casa do Padeiro.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Consoante art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, a atribuição de 

efeito suspensivo aos embargos à execução, exige a presença 

concomitante dos requisitos relativos: 1) o pedido expresso do 

embargante nesse sentido; 2) a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Compulsando os autos, verifica-se que inexiste amparo legal para a 

atribuição do efeito suspensivo aos presentes embargos, visto que não 

houve o pedido expresso da parte embargante para a sua concessão.

Assim, recebo os presentes embargos SEM EFEITO SUSPENSIVO.

Intime-se o exequente, ora embargado, para impugnar os presentes 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 920, do Código 

de Processo Civil.

Apensem-se os autos aos de nº 6430-37.2015.811.0041 (cód. 959314).

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se."

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1169671 Nr: 40028-45.2016.811.0041

 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: SIDNEI GARCEZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Augusto Gomes de 

Gouveia - OAB:128.374 MG, HELENA PATRICIA FREITAS - 

OAB:OAB/MG79.760, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG, 

Yara Marques - OAB:126.480 MG

 Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Indenizatória por 

Danos Morais e Materiais c/c Repetição do Indébito, proposta por Sidnei 

Garcez de Souza em face Banco do Brasil S.A. para:a)Condeno a 

requerida ao pagamento do valor de R$27.962,34 (vinte e sete mil, 

novecentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), 

acrescidos de correção monetária , corrigido desde a data dos débitos e 

acrescido de juros de 1% ao mês contados da citação.b)Condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) reais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54/STJ). Por fim, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no 

percentual de 15% sobre o valor da condenação.Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor 

o interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980642 Nr: 14386-07.2015.811.0041

 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: BOLIVAR BUFULIN, CID IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS 

LTDA, JURANDIR DA SILVA VIEIRA, ONEIDA FERREIRA DE FREITAS E 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN LUIS TEIXEIRA - 

OAB:4737

 Vistos, etc.

Ante a noticia do falecimento do autor, intimem-se os requerentes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a situação processual.

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.: 1001408 Nr: 24031-56.2015.811.0041

 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: JOSE CHARBEL MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO DO EDIFICIO LIEGE CRISTINA, 

EDEMILSON GERALDO PODOLAN, HILDA CRISTINA DE CAMPOS 

PODOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉSSIA NAYANNE AMARAL 

MATOS - OAB:19561/O, NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B, NERY DOS 

SANTOS DE ASSIS - OAB:15015-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997616 Nr: 22469-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON ARANTESDE FREITAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Indenização por Perdas 

e Danos c/c Danos Morais ajuizado por Maykon Arantes de Freitas 

Rodrigues em face de Brookfield MB Empreendimentos Imobiliários., 

para:a)declarar rescindido o contrato de celebrado entre as partes;b) 

condenar o requerido a devolução dos valores pagos a titulo de sinal, taxa 

de corretagem e das parcelas pagas, a ser corrigido monetariamente do 

desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, 

abatendo-se o percentual de 10%, a titulo de retenção.Considerando que 

o autor decaiu em parte do pedido, e é o mesmo beneficiário da justiça 

gratuita, determino que cada parte arque com os honorários advocatícios 

de seu patrono constituído, nos termos do art. 86 do CPC. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

o autor o interesse na execução da sentença.Não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações 

necessárias.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, S 2° do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1336720 Nr: 17115-98.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONEY DIAS EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI/NÚCLEO 

REGIONAL DE MATO GROSSO, NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3237-B, EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - OAB:9625/O MT, 

VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls.10, uma vez que a decisão não 

foi publicada para os patronos corretos da requerida, assim faço o 

cadastro dos patronos da requerida e encaminho a republicação para 

intimar a requerida nos termos da decisão abaixo transcrita:"Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Dioney Dias Evangelista 

em face de IEL – Instituto Euvaldo Lodi/Núcleo Regional de Mato Grosso.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Consoante art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, a atribuição de 

efeito suspensivo aos embargos à execução, exige a presença 

concomitante dos requisitos relativos: 1) o pedido expresso do 

embargante nesse sentido; 2) a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Compulsando os autos, verifica-se que inexiste amparo legal para a 

atribuição do efeito suspensivo aos presentes embargos, tendo em vista a 

ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

Assim, recebo os presentes embargos SEM EFEITO SUSPENSIVO.

Intime-se o exequente, ora embargado, para impugnar os presentes 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 920, do Código 

de Processo Civil.

Apensem-se os autos aos de nº 5951-44.2015.811.0041 (cód. 962559).

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se."

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1017538 Nr: 30779-07.2015.811.0041

 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: ADNA ROSA DO AMARAL OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMES - ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE 

ENSINO SUPERIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10.001/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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1035151 Nr: 39158-34.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TEODORO JOSÉ HUGUENEY IRIGARAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA COSTA - 

OAB:8864/MT, JONAS TAVARES TRANNIN - OAB:OAB 18.802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação de Obrigação de 

Fazer com Pedido de Liminar c/c Indenização por Danos Morais ajuizada 

por Carlos Teodoro José Hugueney Irigaray em desfavor de Banco do 

Brasil S/A para:a)Torno definitiva a decisão de fls. 59, determinando o 

desbloqueio dos cartões de crédito do autor.b)Condenar os réus ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) reais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54/STJ). Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 13% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor 

o interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993215 Nr: 19972-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, JOÃO OTÁVIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ABADIA AGUIAR - 

OAB:2.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Vistos, etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 147 de 547



Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Materiais e Morais promovida Maria José da Conceição em desfavor de 

Banco Bradesco S/A.

Sustenta a parte autora que é correntista da agencia 0417-conta 

279.207-9 do Banco do Brasil, e que desconhece o empréstimo lançado 

como ‘Reserva de Margem para Carão de Crédito’, pois não efetuou 

qualquer empréstimo ou financiamento com pagamento consignado, não 

assinando qualquer documento.

Acrescenta que a requerida se nega a fornecer os documentos que 

correspondem a contratação do empréstimo.

Requer que seja declarada a inexistência do débito, sendo a requerida 

condenada ao pagamento de indenização por danos morais e a devolução 

de todas as parcelas já debitadas e as futuras parcelas que serão 

debitadas indevidamente no decorrer do processo.

Pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela inversão 

do ônus da prova.

Deu a causa o valor de R$ 2.341,52 (dois mil trezentos e quarenta e um 

reais e cinquenta e dois centavos).

 Instruiu o pedido com os documentos de fls.18/34.

Despacho inicial às fls.35 foi deferido os benefícios da justiça gratuita, 

invertido o ônus da prova, e determinada a citação da requerida.

Citada, a requerida apresentou Contestação e documentos às fls.37/106, 

fora do prazo legal conforme certidão de fls.107.

Na decisão de fls.108, foi intimada a parte autora para manifestar-se, bem 

como o fez, apresentando Impugnação à Contestação às fls.110/113.

O feito foi saneado às fls.117, sendo decretada a revelia, e as partes 

intimadas para se manifestarem acerca da necessidade de produção de 

provas, bem como somente a parte requerida manifestou-se às fls.118.

A Audiência de Instrução, designada às fls.121 ocorreu conforme termo 

de fls.128, sendo dada por encerrada a fase instrutória.

Memoriais da parte requerida às fls.150/152.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Materiais e Morais promovida Maria José da Conceição em desfavor de 

Banco Bradesco S/A. visando a declaração de inexistência do débito; bem 

como a condenação do Réu em danos morais, e custas e honorário 

processuais.

Constata-se que parte Ré descontou do beneficio da autora, referente ao 

uso do cartão de crédito supostamente contratado.

 A parte autora não reconhece a dívida em questão.

Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, 

enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2º 

do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida 

no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do 

mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao 

caso concreto das normas constantes no Código Consumerista.

Sendo a relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois 

presentes os seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – 

artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 

1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, 

caput, do citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva 

do fornecedor de serviços, in casu, o Réu, caso a prestação do serviço 

se apresente defeituosa.

Desse modo, basta que se verifique a existência do dano (defeito na 

prestação) e do nexo causal, ligando este à conduta do fornecedor de 

serviços, para que esteja caracterizada a responsabilidade civil deste 

último, independentemente da existência de culpa.

Todavia, diante da documentação acostada pelo requerido que comprova 

a contratação de serviço pela parte autora, conforme documentos 

coligidos que comprovam o recebimento do cartão pelo autor, razão pela 

qual tenho ausentes a negligência do requerido e o ilícito civil que este 

praticou, uma vez que lícita a cobrança do débito pelo serviço contratado.

Aliás, após a juntada do documento, o autor sequer requereu provas para 

questionar a validade e veracidade do documento, pugnando pelo 

julgamento antecipado da lide.

É consabido que nas relações de consumo, a responsabilização, em 

regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo 

decorre da teoria do risco empreendimento (art. 14 do CDC), da qual 

advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se 

pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo 

fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou 

mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no 

mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., 

atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

 Outrossim, essa teoria funda-se na premissa de que quem obtém 

vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a 

previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, 

independente de culpa. Contudo, a dispensabilidade da demonstração de 

culpa, não exime o consumidor de comprovar a prática do ato ilícito, in 

casu, a ocorrência de ausência de contratação.

Nesse sentido, não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova 

prevista no CDC está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do 

consumidor e, via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando 

for verossímil a alegação, o que fora demonstrado no caso.

Em atendimento a essa regra, a requerida apresentou documentação 

demonstrando a existência de contratação de serviços às fls. 43, qual 

consta a assinatura da Autora, mostrando-se legítima a cobrança, e por 

conseguinte a inscrição do nome da autora nos serviços de proteção ao 

crédito.

 Com esses fundamentos, considero válidas as provas apresentadas pela 

requerida ao longo da instrução processual, que demonstram a 

regularidade da contratação.

 Em consequência, ante a ausência da prática de ato ilícito, resta 

inviabilizado pedido de danos morais, uma vez que para sua configuração 

a ocorrência de ilicitude é requisito essencial.

 Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA NA 

INSTRUÇÃO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO 

REGULAR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA 

REFORMADA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

POSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - 

INVIABILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO 

FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a contratação do serviço de 

telefonia pela parte, não há que ser falar em prática de ato ilícito hábil a 

ensejar a desconstituição de dívida, ou a condenação em danos morais. 

Evidenciado o uso do processo para se abster de pagamento de dívida 

regular e recebimento indevido de indenização, torna-se imperiosa a 

condenação da parte a litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e 81 do 

CPC. Não sendo demonstrada a modificação da situação financeira da 

parte após deferimento da gratuidade da justiça, não há que se falar em 

revogação do benefício. (TJMT, Ap 95259/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

 APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇOS DENOMINADOS "112 - PLANO CONTA 

COMPLETA", "OI FIXO - FRANQUIA SEM LIMITES" E "OI... Ver íntegra da 

ementa FRANQ. 200MINN PARA OI MÓVEL". MATÉRIA DE FATO. CASO 

CONCRETO. CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. SERVIÇOS 

USUFRUÍDOS PELO CONSUMIDOR. DEVIDA A CONTRAPRESTAÇÃO, SEM 

A QUAL HAVERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA GRATUITA. 

SERVIÇOS CONTRATADOS E USUFRUÍDOS - Não há como ser 

reconhecida ilegalidade ou abusividade na cobrança dos serviços 

devidamente usufruídos pelo cliente. Os serviços estão sendo prestados, 

sem prova cabal de que tenham sido contestados pelo cliente na seara 

administrativa. Considerando, portanto, que os serviços foram usufruídos, 

resta autorizada a cobrança dos valores decorrentes do contrato, pela 

operadora e, por conseguinte, devem ser julgados improcedentes os 

pedidos de declaração de inexigibilidade, repetição do indébito e de 

indenização por danos morais. Diante da improcedência dos pedidos, fica 

prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela parte autora. 

Sucumbência redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO DA RÉ E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO 

INTERPOSTO PELO AUTOR. (TJRS, Apelação Cível Nº 70062726559, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana 

da Silva Ribeiro, Julgado em 18/03/2015)

 E mais, observa-se que o art. 80 do CPC, prescreve as hipóteses 

aplicáveis para os casos de litigância de má fé, vejamos:
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 Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

 I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso;

 II - alterar a verdade dos fatos;

 III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

 IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; [...]

 No caso dos autos, verifica-se que a autora se enquadra na hipótese 

prevista no inciso III do art. 80 do CPC, considerando que ingressou com 

ação para declarar a inexistência de dívida que fora contratada pela parte, 

e mais, buscou indenização indevida.

Desse modo, observando o previsto no art. 81 do CPC, aplico multa por 

litigância de má-fé correspondente a 2% sobre o valor da causa.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais promovida Maria José 

da Conceição em desfavor de Banco Bradesco S/A. e condeno a parte 

autora por litigância de má fé correspondente a 2% sobre o valor da 

causa.

Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja execução 

torno suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

 Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se 

os autos com as baixas e comunicações de estilo.

 Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1072451 Nr: 56400-06.2015.811.0041

 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: JULIANA CRISTINA GUEDES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Juliana Cristina Guedes Lopes em desfavor de Claro S/A e condeno a 

parte autora por litigância de má fé correspondente a 2% sobre o valor da 

causa.Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja 

execução torno suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004670 Nr: 25397-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS 

LTDA, JACKON KOLHASE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, Joanyr José Agostinho - OAB:19672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Crivelatti - OAB:9356, 

SIBELE APARECIDA BEZERRA - OAB:119.860 SP

 Assim, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente 

medida cautelar ajuizada por Almir Ferreira Mendes, sucedido por K. 

Martins Empreendimentos e Investimentos Ltda. – “K Martins” em face de 

Mills Estrutura e Serviços de Engenharia S/A., para fins e efeitos de 

ratificar a liminar.Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00, nos 

termos do art. 85, §8º do CPC.Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1025435 Nr: 34544-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244/MT, Joanyr José Agostinho - OAB:19672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Sibele Aparecida 

Bezerra - OAB/SP 119.860 - OAB:

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Dívida c/c pedido de exibição de documentos e 

indenização por danos morais, ajuizada por K. Martins Empreendimentos e 

Investimentos Ltda. – “K Martins” em face de Mills Estrutura e Serviços de 

Engenharia S/A, bem como na reconvenção, para:a)Declarar inexistente a 

divida e a negativação em nome da empresa K. Martins Empreendimentos 

e Investimentos Ltda. – “K Martins”b)Condenar os réus ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e 

quinhentos reais). reais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54/STJ). c)Condenar os reconvindos K. Martins 

Empreendimentos e Investimentos Ltda. – “K Martins” aos pagamentos 

elencados nos relatório de defeitos na devolução dos materiais locados no 

contrato firmado, a ser apurado em liquidação de sentença.Em razão da 

sucumbência recíproca, condeno as partes, solidariamente, ao pagamento 

das custas processuais, ficando cada qual responsável pelo pagamento 

dos honorários advocatícios de seu advogado, que fixo em 13% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

o autor o interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964576 Nr: 6766-41.2015.811.0041

 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: JULIANA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMÁCIA PAGUE MENOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO HENRIQUE GARCIA - 

OAB:21-398, THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO - OAB:21.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA REGINA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 10108

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980827 Nr: 14476-15.2015.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: JEFERSON PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO 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:13.431-B/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada 

por Jeferson Pereira Lima em desfavor de Claro S/A para:a)Reconhecer a 

prescrição quanto ao pedido de indenização por danos morais;b)declarar 

a inexistência de débito no valor de R$ R$ 36,64, objeto de discussão nos 

presentes autos;c)Tornar definitiva a liminar concedida às fls. 

24/25;d)Ante o reconhecimento da prescrição para a reparação por danos 

morais, mas mantido o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, 

resta a sucumbência recíproca, partilhando-se, em igual proporção as 

custas e despesas processuais, respondendo cada um pelo custeio dos 

honorários dos seus respectivos patronos.Transitado em julgado, não 

havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o 

interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985644 Nr: 16589-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO RIO MANSO LTDA, FRANCISCO FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STER ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATASHA DE OLIVEIRA MENDES 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 16.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA MATILDE DA SILVA - 

OAB:128.248 SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls.153, uma vez que a decisão não 

foi publicada para o patrono da requerida, assim faço o cadastro do 

mesmo e encaminho a republicação nos termos da decisão abaixo 

transcrita:"Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução de Titulo 

Extrajudicial ajuizada por Mineração Rio Manso Ltda. em desfavor de STER 

Engenharia Ltda.As partes formularam acordo conforme fls. 137/139 

requerendo a suspensão do feito até o pagamento integral das 

p a r c e l a s . O s  a u t o s  v i e r a m  c o n c l u s o s . É  o 

relatório.Fundamento.DECIDO.HOMOLOGO, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 

137/139, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio.Os autos 

ficarão suspensos até março de 2019, ocasião em que as partes deverão 

ser intimadas para comprovar o seu cumprimento.Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos para decisão. Expeça-se o 

necessário.P. R. I. C."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998079 Nr: 22635-44.2015.811.0041

 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: CAITANO ALBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT-CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito de Energia Elétrica proposta por 

Marmitaria Itália S/A em face de Centrais Elétricas Matogrossenses S/A 

para:a)declarar indevido o débito ora em debate nestes autos no valor de 

R$ 2.102,50 (dois mil cento e dois reais e cinquenta centavos), na unidade 

consumidora 222227703, referente a revisão de faturamento, b)determinar 

a devolução, em dobro dos valores pagos.c)condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data 

desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do 

evento danoso (Súmula 54/STJ). d)Condenar a requerida ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do 

valor da causa.Transitado em julgado e nada requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e necessárias anotações.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967633 Nr: 8065-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENCIA DE ABREU PINTO

 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: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - 

OAB:18895/O, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Revisional de Débito c/c Tutela 

Antecipada ou Específica c/c Dano Moral proposta por Clemência de 

Abreu Pinto em desfavor de CAB Cuiabá S/A – Concessionária de 

Serviços Públicos de Água e Esgoto, a fim de:a) declarar canceladas as 

faturas de outubro de 2014, dezembro de 2014 e janeiro de 

2015.b)Confirmar o refaturamento das contas pela requerida, para que as 

faturas canceladas passem a constar para o faturamento da média dos 

seis meses anteriores.c)condenar, ainda, a requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85 do 

CPC.d)Torno definitiva a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos 

da tutela (fls.35/36).Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na execução da 

sentença.Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1176479 Nr: 42627-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA, 

LENIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORIZONTE PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVERTON DA SILVA 

EMILIANO SCHORRO - OAB:MT - 10095

 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.: 986267 Nr: 16804-15.2015.811.0041

 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: THAMIRES FERNANDA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ GRUPO IUNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Alex Sandro Sarmento 

Ferreira - OAB/MT 6.551-A - OAB:

 Vistos, etc.

Converto o julgamento em diligencia a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar os documentos de fls. 14 e 15 de 
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forma mais legível a fim de que seja permitida a verificação da data do 

pagamento dos títulos.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007530 Nr: 26576-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLC ASSESSORIA PROJETOS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, CELSO PIZANESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS GLERIAN - 

OAB:12112/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

Ação de Cobrança c/c Danos Material e Moral promovida por BLC 

Assessoria Projetos e Representações Ltda. – ME em desfavor de 

Calcard Administradora de Cartões de Créditos Ltda Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% sobre o valor da causa nos termos do art. 85 c/c 86, do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. Não 

havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações necessárias.Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997439 Nr: 22364-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURUENA ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYDROCONSULT HIDROMETRIA COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Declaratória de 

Rescisão Contratual e Condenatória ajuizada por Juruena Energia S/A em 

desfavor de Hydroconsult Hidrometria Comércio Serviços Ltda e julgo 

IMPROCEDENTE a reconvenção, para:a)declarar a nulidade do protesto e 

inexigibilidade da duplicata sacada pela ré contra a autora objeto de 

discussão nos presentes autosb)decretar a rescisão do contrato fixando 

o dever da autora em pagar a requerida o valor de R$ 4.000,00 

devidamente atualizados a partir do seu vencimento;c)condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);d)Condenar o requerido 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 11% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1047218 Nr: 45020-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO CAMELOZI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4300-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:OAB/MT 13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 Vistos, etc. Defiro a juntada do substabelecimento, carta de preposição e 

procuração, apresentadas. Considerando a ausência da parte autora e de 

seu patrono na presente audiência, embora devidamente intimados via 

DJE, e não havendo outros requerimentos pela parte requerida, declaro 

encerrada a presente instrução. Intimem-se as partes para apresentação 

dos memoriais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Após, volte-me os 

autos conclusos para Sentença. Saem os presentes intimados. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978834 Nr: 13466-33.2015.811.0041

 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: FABIANA 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:5.736O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1073822 Nr: 57031-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALISON FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 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.: 1072860 Nr: 56586-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1096984 Nr: 9293-29.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO WALTER MODESTO KOHLHASE, LUZIA DA 
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SILVA RIBEIRO KOHLHASE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA LOPES S.A. , VERO 

EMPREENDIMENTOS LTDA, MGARZON EUGENIO INTELIGENCIA 

IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:OAB/MT 11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Ubaldo Juveniz dos 

Santos Júnior - OAB/SP 160.493 - OAB:, EDUARDO ANTUNES SEGATO 

- OAB:13.546, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13.546/MT, UBALDO 

JUVENIZ DOS SANTOS JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 Certifico que houve erro material na decisão de fls. 306, constou: 

"intime-se a parte autora para"”, onde deveria constar: "concedo a parte 

requerida"”, assim, nos termos da legislação vigente e da Ordem de 

Serviço 01/2017, impulsiono estes autos para intimar a parte requerida da 

decisão de fls. 306.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1095599 Nr: 8673-17.2016.811.0041

 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: JORGE APARECIDO ANTONIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755267 Nr: 7284-36.2012.811.0041

 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: MZTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DA SILVA BERETA - 

OAB:9968 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 7284-36.2012.811.0041, 

Protocolo 755267, 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): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1145521 Nr: 29880-72.2016.811.0041

 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: VALDINEI BENEDITO PEREIRA DE ARRUDA

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 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.: 989069 Nr: 18099-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LUCILENE SOARES SECATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO ODONTOLÓGICO DO POVO LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15.085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tentei contato o advogado da parte autora, com o intuito de 

intimá-la para a devolução destes autos, tendo em vista que fez carga em 

03/10/2018, porém não obtive êxito. Dessa forma, procedo a intimação da 

advogado WARLEN LEMES DA SILVA para que devolva os autos 

IMEDIATAMENTE em cartório, sob pena de busca e apreensão.

Thatyane C. Olmedo – Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1083322 Nr: 3115-64.2016.811.0041

 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: AILTON ANTONIO BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 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. 114/121 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.: 1302072 Nr: 8993-96.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENDOSCOPIA DE CUIABÁ LTDA, ROBERTO 

CARLOS FRAIFE BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS COMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE 

DA SILVA - OAB:18229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1091626 Nr: 6855-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANITA DE BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15.085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - 

OAB:2.255-A/RJ

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1091626 Nr: 6855-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOANITA DE BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15.085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - 

OAB:2.255-A/RJ

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais promovida 

por Joanita de Boaventura em desfavor de Via Varejo S/A.

Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias, constando que não contestada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora.

Após a contestação, com ou sem preliminares e/ou documentos, 

apresente a parte autora a impugnação no prazo de 10 (dez) dias.

Outrossim, considerando a presunção relativa da declaração de 

hipossuficiência, sendo a mesma insuficiente para concessão de Justiça 

Gratuita, deverá a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar as 

cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento 

que comprove sua renda mensal, bem como a Declaração de Imposto de 

Renda do último ano, para comprovar o estado de necessidade e/ou 

efetuar o pagamento das custas/taxas judiciárias, sob pena de 

indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024098-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE DE BRITO COSTA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1024098-67.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada 

por Sergio Henrique de Brito Costa em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A parte autora manifestou ID - 

8024862 pela desistência da ação. A parte requerida peticionou ID- 

11559337, manifestando concordância quanto à desistência formulada 

pela requerente. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela 

parte autora para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil, bem como a concordância da requerida. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil, 

condenando a parte que desistiu ao pagamento das eventuais custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, ficando a execução 

suspensa face a gratuidade deferida nos presentes autos. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. 

C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004603-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004603-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: JULIO CESAR SANTANA DA SILVA Vistos... Não 

conheço da emenda a inicial de IDs 13440210, 13440217 e 13440218, já 

que a guia juntada não é referente a este processo. Intimo novamente o 

autor para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, promovendo ao 

recolhimento da guia referente as taxas e custas judiciais e/ou, em sendo 

o caso, somente comprovando o seu recolhimento, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção, observando que atos protelatórios 

como o anterior darão azo a aplicação da multa do artigo 77 do CPC. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013021-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA FERNANDES DO AMARAL (RÉU)

VIDROLOJA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar e 

comprovar a diligência, para cumprimento de mandado a ser expedido nos 

autos, nos termos do Provimento 07/2017 - CGJ. Ato contínuo, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, dar o regular 

prosseguimento ao feito sob pena de extinção do feito nos termos do 

artigo 485, III. Cuiabá-MT, 4 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032876-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOSE LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da manifestação do ID: 15067615, dando o devido 

prosseguimento ao feito. Cuiabá-MT, 4 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024030-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO MOMESSO (REQUERIDO)

RENATA CINTRA RASCHEJA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento 

ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 
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diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 5 

de julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036702-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL (RÉU)

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

Impugnar a contestação do ID: 14629111, dando o devido prosseguimento 

ao feito. Cuiabá-MT, 4 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021209-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

IVO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento 

ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 5 

de julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034176-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO CARVALHO DE MELO FILHO (RÉU)

 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo para a parte 

autora depositar a diligência nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para 

cumprimento de mandado já expedido nos autos. Sendo assim, nos termos 

da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, 

caracterizado o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o 

autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e 

AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá 

ser adotado em todos os processos, cuja parte, não atendeu a 

determinação judicial, visando dar maior celeridade aos cadernos 

processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para expedição de 

carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o regular 

prosseguimento ao processo. Ato contínuo, procedo a intimação a parte 

autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 4 de 

outubro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021209-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

IVO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento 

ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 

04 de outubro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023836-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE CAMARGO & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça ID: 14438578, dando 

o devido prosseguimento ao feito. Cuiabá-MT, 4 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028327-36.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANTOS DE SALES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça ID: 14398218, dando 

o devido prosseguimento ao feito. Cuiabá-MT, 4 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028247-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINA FRANCA NETA (RÉU)

JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA - ME (RÉU)

THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca das certidões do oficial de justiça, dando o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito nos termos do 

artigo 485, III. Cuiabá-MT, 4 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015806-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA (ADVOGADO(A))

FABIANO COIMBRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RUELIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça ID: 15583555, dando 

o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito nos 

termos do artigo 485, III. Cuiabá-MT, 4 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022666-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE MELO VILELA (REQUERIDO)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contrarrazoar Recurso de Apelação. Cuiabá-MT, 4 de outubro de 

2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019067-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KENNETH METELO ANTUNES (EXECUTADO)

VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ABERALDO DUARTE JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca da certidões do oficial de justiça, dando o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito nos termos do 

artigo 485, III. Cuiabá-MT, 4 de outubro de 2018

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 750797 Nr: 2533-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI DE ALMEIDA, ELI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, ante o teor da petição de fls. 75 e juntada 

do documento de fls. 77, proceda-se a alteração do polo ativo, passando 

a constar FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA.No mais, em regular 

impulso oficial, procedo a pesquisa dos atuais endereços dos executados 

por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extratos em 

anexo).Assim, expeçam-se mandados de citação e demais atos, a serem 

cumpridos nos endereços: Avenida Afonso Pena, Nº 829, Bairro: 

Quilombo e Rodovia Palmiro Paes de Barros, Km 02, SN, Sala 01, 1º piso, 

Bairro: Jardim Jockei Clube, ambos nesta cidade.Para tanto, intimo o 

exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).Apesar de não ser um múnus 

do Poder Judiciário a perquirição de bens das devedoras passíveis de 

serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos 

órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos executados 

passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à 

pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de 

serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se 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.: 768736 Nr: 21647-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚLEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A

 Vistos etc...

 Tratam-se os autos de ação de revisão contratual em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA em face 

de BANCO ITAULEASING S/A.

Ante a ausência de manifestação das partes conforme intimação de fls. 

157, por tratar-se de direito disponível, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1065396 Nr: 53370-60.2015.811.0041

 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: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AFONSO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc...

Ante a ausência de localização do executado, em celebração ao princípio 

da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia nos termos do 

artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Empós, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 983360 Nr: 15551-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO PIERUCCI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Cumpra-se a parte final da decisão de fls. 90, no que tange à intimação do 

devedor via AR.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1057753 Nr: 49908-95.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANNE KATT DIAS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante 

no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, 

DEFIRO a requerente os benefícios da justiça gratuita.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(...)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 06 de 

fevereiro de 2019, às 18h00, 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).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 74848 Nr: 3318-85.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA LUIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 Vistos, etc.

O exequente requereu a fixação de novos honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 85 do CPC/2015, bem como a remessa dos autos à 

contadoria do Juízo para aferição correta do débito.

Pois bem.

Em consonância com o artigo 85, § 1º do CPC/2015, fixo novos honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor devido, no entanto, este deve recair 

sobre o remanescente, ou seja, sem consideração do valor depositado, 

conforme extrato que segue, tendo em vista o não comparecimento na 

audiência de fls.387, o que redunda em aceitação do pagamento parcial.

Sobre o assunto, vejamos o teor da Súmula 517 do STJ:

“Súmula 517: São devidos honorários advocatícios no cumprimento de 

sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para 

pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da 

parte executada."

Nesse sentido, determino a remessa dos autos à contadoria para aferição 

do valor efetivamente devido pela executada, nos termos da decisão de 

fls. 405, parte final.

Ademais, consigno que o montante de R$ 13.132,77 encontra-se 

vinculado aos autos.

Após, com a juntada do cálculo intimem-se para manifestar em 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 767753 Nr: 20594-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA SEGANFREDO HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MACINI - OAB:OAB/MT 

2.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.64 MT/MS, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

 Com a juntada do Laudo Pericial e manifestação das partes de fls. 

370/371 e 373/383, intime-se o Sr. Perito (por meio de contato telefônico) 

para que responda aos questionamentos à título de 

complementação/retificação, no prazo de 15 dias.

Em seguida, com a juntada da resposta, intimem-se as partes para 

manifestação, em igual prazo.

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem-me os autos conclusos 

para expedição de Alvará ao Sr. Perito e cumprimento do provimento nº 

68/2018.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 69382 Nr: 3235-35.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI, BANCO DO BRASIL S. 

A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA MOTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO H. LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:11.998-A - MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4.340-B/MT

 Vistos, etc.

O Banco apresentou seus dados bancários às fls. 479, contudo, nos 

termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ, em virtude da uniformização dos 

procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e, com o 

fito de assegurar o resultado útil do processo, o deferimento de 

levantamento de depósitos judiciais (decisões monocráticas e colegiadas) 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte adversa para 

manifestação.

 Assim, intimo o requerido, via DJE para que se manifeste em 15 dias, 

acerca do levantamento do Alvará pela parte autora.

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.

Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos para expedição do 

necessário Alvará em nome de BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ Nº 

00.000.000/0046-93, AGÊNCIA Nº 3404-5, CONTA CORRENTE Nº 

110591-4.

Após, ante o término da prestação jurisdicional, ARQUIVEM-SE os autos 
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com as formalidades de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 880963 Nr: 17379-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA DE 

CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENEKSON GOMES ALVES 

JUNIOR - OAB:11.721/MT, LUANA GATTAS E SILVA - OAB:14.164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 Vistos, etc.

Considerando-se as manifestações de fls. 434/440 e 443/447 remetam-se 

os autos à contadoria do Juízo com o fito aferir o débito remanescente em 

favor da requerente, se existente.

 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 e expedição de 

Alvará judicial, se for o caso.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 424321 Nr: 8372-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA RODRIGUES YSHIZUKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITICARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIOMAR MOURA DE 

CARVALHO - OAB:10721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, JOSE EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:126504-SP, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:257.220 SP

 Vistos, etc.

 O laudo juntado aos autos concluiu a dívida de R$16.502,54 em favor do 

requerido (fls.425), houve manifestação da autora às fls. 429/432 - 

02/05/2018 e 434/443 - 13/06/2018.

Às 444 protestou o Banco para correção do polo passivo para Banco 

Itaucard S/A, o que hora defiro, procedendo as anotações devidas.

Procedo a anotação dos novos causídicos (fls.444 - 12/06/2018), que 

juntou a impugnação de fls.472/483 e às fls.484, no Apolo.

Às fls.495/496, aduz a autora que a impugnação do Banco não inovou em 

relação a manifestação constante às fls.354/364, questão que deve ser 

verificada pelo expert, pois a ele cabe a análise dos requerimentos das 

partes na liquidação de sentença, não vislumbrando ato procrastinatório, 

além de que tempestivo, ante a finalidade da fase processual e alteração 

de advogado.

Assim, intime-se o Sr. Perito (por meio de contato telefônico) para que 

responda aos questionamentos à título de complementação/retificação, no 

prazo de 15 dias.

Em seguida, com a juntada da resposta, intimem-se as partes para 

manifestação, em igual prazo.

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem-me os autos conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 155292 Nr: 581-27.1991.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA LUIZA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT, HEVERTON RENATO MONTEIRO PADILHA, - 

OAB:10.146-MT, IONI FERREIRA CASTRO - OAB:4298-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando-se que a requerente Dalva e sua patrona Ioní entraram em 

consenso quanto ao valor e liberação dos honorários (fls. 887/888) em 

favor da causídica, conforme se vê às fls. 888 (assinatura com 

reconhecimento de firma), a expedição do alvará é a medida que se impõe.

Assim, ante a anuência de fls. 887, DEIXO de promover os atos do 

Provimento 68/2018 – CNJ., posto que a parte adversa efetuou a quitação 

do débito, restando somente a discussão entre a autora e sua defensora, 

solvida, como acima exposto.

Com efeito, DECLARO QUITADOS os honorários devidos nestes autos por 

DALVA em favor de IONÍ e, procedo à expedição do necessário Alvará em 

nome de IONI FERREIRA & FORMIGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 

Nº 06.045.079/0001-53, BANCO ITAÚ S/A, AGÊNCIA Nº 0288, CONTA 

CORRENTE Nº 11.019-0 (Banco 341).

Após, ante o término da prestação jurisdicional, ARQUIVEM-SE os autos 

com as formalidades de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 392400 Nr: 27863-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS 

LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DOS FREIOS LTDA, NILTON FRAGA DE 

MORAES, DORALICE DE OLIVEIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 

(QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca do laudo da Contadoria.

 Intimação da Parte Autora

 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, 

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.

Considerando a gritante divergência entre a assinatura lançada pela 

advogada Fabiane Martins Mattos Limoeiro, fato que vem sendo 

observado em vários processo em que é patrona, intimo-a para em 15 dias 

esclarecer.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 289739 Nr: 10280-80.2007.811.0041

 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: RUBENS CORRÊA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 157 de 547



OAB:6.808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 Nos termos da decisão de fls. 224, PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca 

do laudo às fls. 238/242.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 785892 Nr: 39768-07.2012.811.0041

 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): P G DE MATOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194 - A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

acerca do pleito da Defensoria Pública, bem como, dar o devido 

prosseguimento ao feito, visando a satisfação do seu crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 355642 Nr: 26147-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELIA CAVALCANTI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:11238-B, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

OAB:OAB/MT 18.216, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SILVIA JOCIANE LEITE 

BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do pleito da Defensoria Pública, bem como, dar o 

devido prosseguimento ao feito, visando a satisfação do seu crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 701818 Nr: 36439-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAQUE DA SILVA DE PAULA ME, IZAQUE DA 

SILVA DE PAULA, JESUILTON MOREIRA DE PAULA, SILVIA DA SILVA DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do pleito da Defensoria Pública, bem como, dar o 

devido prosseguimento ao feito, visando a satisfação do seu crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 774655 Nr: 27872-64.2012.811.0041

 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): BRUNO MOREIRA RIBEIRO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR 

- OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se nestes autos dando prosseguimento ao feito, sob pena de 

retorno dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 790030 Nr: 44067-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE MARTINS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Banco para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

quanto ao pleito de fls. 143, bem como, dar o devido prosseguimento ao 

feito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 811390 Nr: 17875-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND E COM CASA E ARTE MOVEIS, LAURO 

RAFAEL RODRIGUES, LEONARDO SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Intimação do Banco para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

quanto ao pleito de fls. 123, bem como, dar o devido prosseguimento ao 

feito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 395360 Nr: 30472-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO JOÃO BUSNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, com o fito de evitar a desvalorização do montante 

bloqueado às fls. 280/281 (R$2.595,36), procedo à transferência para a 

Conta de Depósitos Judiciais e, não obstante o teor do Ofício nº 

47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de 

Depósitos Judiciais para regularização e vinculação dos valores contidos 

nos ID informado no extrato em anexo.

Ademais, intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas nos autos às fls. 282/284 e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias, no mesmo prazo de 15 dias.

Após, com a vinculação dos valores aos autos, retornem-me os autos 

conclusos para deliberações nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746330 Nr: 43535-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIAN RONDON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:44698/MG

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Revisão de Contrato em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por ALIAN RONDON DOS SANTOS em 

face de BANCO BMG S/A.

A sentença de fls. 56/58 nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, JULGOU 
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PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte-autora para declarar 

a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com 

juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, na forma da súmula 

472 do STJ, condenando a demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 20, 

parágrafos 3º e 4º do CPC, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

Reais).

Às fls. 63 o exequente pugnou pelo envio dos autos à Contadoria, e às fls. 

64 o Banco apresentou planilha de débitos aduzindo que o saldo credor 

em favor do autor é de R$ 227,14, sem inclusão dos honorários 

advocatícios.

O processo foi enviado à contadoria, a qual acostou aos autos o laudo de 

fls. 71/74.

Às fls. 77 as partes foram intimadas a se manifestar no prazo comum de 

15 dias, e somente o Banco manifestou sua concordância com o cálculo 

às fls. 78, tendo decorrido o prazo para a parte adversa, razão pela qual, 

a homologação do cálculo é a medida que se impõe.

Desta feita, INTIMO O BANCO BMG, via DJE, para, no prazo de 15 dias 

efetuar o pagamento do valor de R$ 3.586,53, apresentado às fls. 74 

(montante que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), 

sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 71383 Nr: 5896-50.2002.811.0041

 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): O. L.MACHADO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 (...)Desta feita, indefiro o pleito, pois além de a executada tratar-se de 

uma empresa, não foi possível a localização de seus representantes 

legais, tendo ocorrido a citação via edital, além disso, não há indícios de 

ocultação ou dilapidação patrimonial por parte da executada, sobejando 

clarividente que o requerimento formulado pelo exequente às fls. 320/323 

não merece prosperar, razão pela qual o INDEFIRO.Posto isso, 

considerando que foram esgotadas as diligências realizadas tanto pelo 

exequente, quanto por este Juízo Especializado visando à localização de 

bens passíveis de serem penhorados em nome da executada, as quais 

restaram inexitosas, tratando-se de direito disponível, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidasSem prejuízo, INDEFIRO, desde 

já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

CREDOR INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DA DEVEDORA.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 264840 Nr: 22581-93.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA RODRIGUES YSHIZUKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIOMAR MOURA DE 

CARVALHO - OAB:10721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733-A/MT

 juros moratórios foram computados da citação válida e não da data em 

que deveria pagar (06/01/2015), havendo a expressa renúncia quanto ao 

valor a maior consignado, tenho que o cálculo de fls. 620 é o que melhor 

espelha o que transitou em julgado nesta ação, de modo que inexiste valor 

a maior a ser pago pela ré.De tal sorte, DOU POR SATISFEITA A 

OBRIGAÇÃO, ante o pagamento efetuado de forma voluntária às fls. 273 e 

levantado pela autora às fls. 352, nada mais havendo a ser pago quanto 

ao contrato em tela.De conseguinte, determino a requerida, no prazo de 15 

dias, a apresentação de seus dados bancários para a liberação do valor 

bloqueado fls. 388 e consignado às fls. 595.Decorrido o prazo das vias 

recursais, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas 

pertinentes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 72019 Nr: 1906-90.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodoscan Comércio Peças Acessórios e 

Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8689, 

JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS 

- OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR BUSIQUIA - 

OAB:11.564-A

 Vistos etc...O exequente pugnou pela intimação da devedora para 

apresentar proposta de pagamento nos autos, sob pena de inscrição no 

Serasa por meio do sistema Serasajud, bem como desconsideração da 

personalidade jurídica da empresa executada, conforme se vê às fls. 

397.Pois bem, Indefiro o pleito de fls. 397, pois, já foram efetuadas todas 

as pesquisas de bens disponíveis ao Juízo, como se vê às fls. 391/395, 

sendo que todas restaram infrutíferas.Além disso, insta consignar que o 

pedido de inserção do nome da executada no Serasa seria indeferido, 

ante a inexistência de comprovação que tal procedimento não foi realizado 

pelo credor.Outrossim, é necessário para que ocorra a desconsideração 

da personalidade jurídica o abuso de personalidade, caracterizado pelo: a) 

desvio de finalidade (infringência pelos sócios, ao estatuto social da 

empresa ou à lei ); b) confusão patrimonial e, caso inexistam os requisitos 

previstos no artigo 50 do Código Civil pátrio, não pode ser decretada a 

desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de regra 

especial(...)In casu, tenho que nenhum destes dois requisitos que 

caracterizam o abuso restaram comprovados até o presente momento, 

impossibilitando, destarte, a desconsideração da personalidade jurídica, 

razão pela qual INDEFIRO o requerimento de fls. 120/121.Posto isso, 

considerando que foram esgotadas as diligências visando à localização 

de bens passíveis de serem penhorados em nome da executada, as quais 

restaram inexitosas, tratando-se de direito disponível, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas.Sem prejuízo, INDEFIRO, desde 

já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

CREDOR INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DA DEVEDORA.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 877350 Nr: 15017-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUSA BRITO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, DECLARO QUITADOS os HONORÁRIOS advocatícios 

devidos neste autos aos patronos da autora nos termos da petição de fls. 

434.

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 
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manifestação.

 Assim, intimo os causídicos exequentes, via DJE, para que se manifestem 

em 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, ante a apresentação dos dados bancários de fls. 434, procedo à 

expedição do necessário Alvará Judicial em favor de MM

 ADVOCACIA, CNPJ Nº 07.440.348/0001-49, AGÊNCIA Nº 5424, CONTA 

CORRENTE Nº 16553-0, BANCO BRADESCO (237).

Em seguida, em caso de silêncio, ante o término da prestação jurisdicional, 

arquivem-se com as baixas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 775333 Nr: 28581-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS, MARCIEL 

RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONZALEZ - 

OAB:4066/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14.630, 

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - OAB:290.089 OAB/SP, 

GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:17.980-A / MT, RODRIGO 

FASSETTO GOES - OAB:17981A

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, ante o extrato constante da capa dos autos, é evidente 

que os valores ainda não foram vinculados, assim, cumpra-se a decisão 

de fls. 306, qual seja, “(...) procedo à transferência para a Conta de 

Depósitos Judiciais e, não obstante o teor do Ofício nº 47/2016-DDJ e 

Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para 

regularização e vinculação dos valores contidos nos ID informado no 

extrato em anexo.(...)"

Após, com a vinculação dos valores e, ante o cumprimento do provimento 

nº 68/2018, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará 

em nome do patrono JOSÉ ORTIZ GONSALEZ, CPF Nº 237.128.569-20, 

AGÊNCIA Nº 2685, CONTA CORRENTE Nº 0185-5, OP Nº 01, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 346893 Nr: 17186-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NORBERTO LEONCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - 

OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880 MT, PAULO 

EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, ante a concordância das partes com o cálculo de fls. 

188, HOMOLOGO-O.

Posto isso, considerando o excesso do valor apontado no cumprimento de 

sentença no montante de R$2.315,19 (o remanescente deverá ser 

liberado em favor de Paulo Norberto).

Assim, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em virtude da 

uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento de 

depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do processo, 

o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo as partes via DJE, para que se 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, que se dará conforme abaixo segue.

- JAMIL ALVES DE SOUZA, CPF Nº 429.322.381-91, Agência nº 2317, 

Conta Corrente nº 1143-3, Banco 104, Operação nº 001, Caixa Econômica 

Federal (Poderes – fls. 170) – R$2.315,19.

- HUGUENEY ALVES DOS REIS, CPF Nº 274.993.241-68, AGÊNCIA Nº 

2363-9, CONTA CORRENTE Nº 29749-6, BANCO DO BRASIL S/A - 

R$1.714,87.

Transcorrido, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 987264 Nr: 17274-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ZUCHER FILHO, ROSEMERE ALENCAR BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

O requerido efetuou ao pagamento no montante de R$20.798,35 às fls. 

199/201.

O causídico do requerente José manifestou concordância quanto ao valor 

depositado, conforme se vê às fls. 202, assim como apresentou seus 

dados bancários da representante do autor.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Ante a concordância do autor quanto ao valor ofertado pelo requerido – 

fls. 199 e 202, é evidente a ocorrência da quitação integral da 

condenação.

Posto isso, JULGO e DECLARO extinta esta Ação em fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Ademais, não obstante a regularização dos valores junto ao SISCONDJ 

(extrato em anexo), nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em 

virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento 

de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do 

processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo a DISAL, 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, retornem-me os autos conclusos para expedição dos necessários 

Alvará Judiciais:

- R$3.466,39 - LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR, CPF Nº 997.387.161-87, 

AGÊNCIA Nº 1492-3, CONTA CORRENTE Nº 107925-5, BANCO DO 

BRASIL S/A.

 - R$17.331,96 - ROSIMARE ALENCAR BEXERRA, CPF Nº 353.733.691-87, 

AGÊNCIA Nº 3628-5, CONTA CORRENTE Nº 8536-7, BANCO DO BRASIL 

S/A (PODERES – FLS. 20/21).

Com o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

formalidades de praxe.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1007440 Nr: 26508-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. DE S. B. DA SILVA ME, PAULO ROBERTO 

SCHIMIDT, FABIO DE SOUZA BRITO DA SILVA, GRACYELLA ROBERTA 

FERREIRA GAIOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 
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OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Schimidt - 

OAB:19.571-OAB/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, não obstante ao teor dos ofícios de fls. 140/142 e 

143/146 oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para regularização e 

vinculação dos valores contidos nos ID informado às fls. 136/138.

Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 108015 Nr: 4079-58.1996.811.0041

 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): ESPÓLIO DE JOÃO FIGUEIREDO FILHO, 

WILSON VICTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:9749-B/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:5932/O

 Vistos, etc.

Ante a quitação do débito, é evidente a ocorrência da quitação integral da 

condenação (fls. 300) e concordância da parte autora – fls. 301, a 

extinção é a medida que se impõe.

Posto isso, JULGO e DECLARO extinta esta Ação em fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Ademais, não obstante a regularização dos valores junto ao SISCONDJ 

(extrato em anexo), nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em 

virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento 

de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do 

processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o 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, retornem-me os autos conclusos para expedição do necessário 

Alvará Judicial em nome de ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, INSCRITA 

NO CPF Nº 301.330.841-91, CONTA CORRENTE Nº 0017920, AGÊNCIA Nº 

5398, BANCO BRADESCO S/A (237).

Após, com o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

formalidades de praxe.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 240906 Nr: 311-42.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEFICIADORA DE CEREAIS BRASILIA LTDA, 

LAURO BUOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ANTONIO CANEVER 

- OAB:5097/PR, SERGIO RAFAEL CANEVER - OAB:5.097-PR, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca das fls. 206/212.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024248-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SOARES CAMPOS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 MANDADO DE CITAÇÃO Oficial de Justiça: 

ZONA 08 Diligência: ID. 14668750 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO 

n. 1024248-77.2018.8.11.0041 Valor da causa: $101,339.43 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO DO BRASIL S.A Endereço: Praça Manoel Loureiro, 163, centro, 

ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 POLO PASSIVO: Nome: SERGIO 

SOARES CAMPOS Endereço: RUA BOGOTÁ, 778, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-594 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, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de $101,339.43. No mesmo prazo, poderá o polo 

passivo interpor embargos, que se processarão nos mesmos autos, 

independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do mandado 

monitório. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da juntada do 

mandado aos autos do processo. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do 

CPC). 3. A resposta deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). Vistos. Conforme o 

disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o 

juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa 

ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao 

réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se o requerido, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do 

pagamento de custas processuais. Observe-se o comprovante de 

pagamento de diligência de Id 14668750. Nos termos do art. 212, § 2º, do 

CPC, “Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 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 
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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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031772-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIRKHAN ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031772-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: BIRKHAN ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - 

ME Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Da 

análise dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento da diligencia 

para o senhor oficial de justiça. Desta feita, intimo o requerente para, em 

15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

02/2017 – 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. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo I/LR 

EVOQUE, placa: OOH-1907 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Indefiro o pedido de anotação de trâmite de segredo de justiça por não se 

encontrarem preenchidos os requisitos do art. 189 do CPC. Por fim, profiro 

ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de setembro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032264-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUMYHARA LEITE DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032264-20.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: SUMYHARA LEITE DE MATOS Verifiquei que as custas 

iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo RENAULT 

SANDERO, placa: QBY-7939 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 15594020. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de setembro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032265-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER JOSE TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032265-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: ELIEZER JOSE TEIXEIRA Verifiquei que as custas iniciais 

foram recolhidas. - Paulo Vistos... Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo RENAULT 

SANDERO, placa: QBE-9526 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 
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conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 15593876. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de setembro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031874-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

CROACIA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCADORA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031874-50 .2018 .8 .11 .0041 .  REQUERENTE:  PO R T O B E N S 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: CROACIA 

COMERCIO DE MAQUINAS E LOCADORA LTDA - ME Vistos... Tratam-se 

os autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por PORTOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de CROACIA 

COMERCIO DE MAQUINAS E LOCADORA LTDA - ME, todos qualificados 

nos autos. A requerida veio aos autos e comprovou (ID 15673489) que se 

e n c o n t r a  e m  r e c u p e r a ç ã o  j u d i c i a l  ( P r o c e s s o  N º 

1023680-95.2017.8.11.0041 - 1ª VARA CÍVEL ESP. DE FALÊNCIAS, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS DE CUIABÁ). 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 Esp. De Falências, 

Recuperação Judicial e Cartas Precatórias de Cuiabá tem competência 

para processar e julgar a presente ação. Vejamos a mais abalizada 

jurisprudência pátria sobre o assunto: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BENS IMÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR. 

PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEVEDORA. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEDE EM QUE OBSTADA, EXPRESSAMENTE, A 

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS EM MÃOS DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO. BENS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA 

EMPRESA RECUPERANDA. DESCABIMENTO DA REINTEGRAÇÃO, SOB 

PENA DE SE INVIABILIZAR A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS 

EXECUTIVAS E CONSTRITIVAS. ANÁLISE. COMPETÊNCIA. JUÍZO 

UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Lei nº. 

9.514/97, diploma que, dentre outras providências, instituiu a alienação 

fiduciária de coisa imóvel, garante ao credor fiduciário o direito de ser 

imitido na posse do bem, inclusive liminarmente, assegurando-se o prazo 

de 60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel. 2. Entretanto, 

encontrando-se a devedora fiduciária em recuperação judicial, e havendo 

expressa decisão proferida no Juízo em que se processa a recuperação, 

impedindo a consolidação dos bens imóveis gravados com alienação 

fiduciária, nas mãos da instituição financeira credora, impõe-se a 

cassação da decisão concessiva da liminar de reintegração de posse 

alusiva aos bens, sob pena de tumulto e confusão processual. 3. 

Malgrado a norma do parágrafo 3º do artigo 49 da Lei nº. 11.101/05 

excepcione da recuperação judicial os credores titulares da posição de 

proprietário fiduciário de bens imóveis, revela-se descabida a concessão 

de medida liminar de reintegração de posse que inviabiliza o exercício das 

atividades da empresa e frustra, por completo, a recuperação judicial que 

lhe foi concedida, notadamente se deferida dentro do prazo de suspensão 

a que alude a norma do §4º do artigo 6º do referido diploma. 4. 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. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0637.17.002027-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

27/02/2018, publicação da súmula em 09/03/2018). TJMT. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO DE BENS EM GARANTIA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA - JUÍZO 

ACERCA DA ESSECIABILIDADE OU NÃO DO BEM, ATRAÇÃO DA 
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COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONFLITO 

PROCEDENTE. A competência do juízo da Recuperação Judicial se dá pela 

atração de todas as causas conexas capazes de atingir o patrimônio da 

recuperanda, ainda que versem sobre créditos extraconcursais, pois o 

exame da essencialidade ou não do bem ao funcionamento da empresa 

deve ser feito pelo juízo que reúne todas as informações sobe a real 

situação dos bens da empresa. Esta foi a orientação jurídica traçada pelo 

STJ no julgamento do Edcl nos Edcl no CC 128.618/MT. Relator Ministro 

Luis Felipe Salomão. (RAI.n.1006435-97.2017.8.11.0000 - Relatora NILZA 

MARIA POSSAS DE CARVALHO). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA 

ANTERIORMENTE - ATOS EXECUTÓRIOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA 

EMPRESA - COMPETÊNCIA - JUÍZO UNIVERSAL EM QUE SE PROCESSA A 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O 

PROCESSAMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DESCABIMENTO - 

HONORÁRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MAJORAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. Verificado do caderno processual que a matéria trazida 

no recurso não foi apreciada anteriormente, deve ser rejeitada a preliminar 

de intempestividade. Conforme entendimento do STJ, é do juízo em que se 

processa a recuperação judicial, a competência para exercer o controle 

sobre atos executórios determinados contra o patrimônio da recuperanda, 

evitando-se que tais atos possam prejudicar o cumprimento do plano de 

recuperação (REsp 149.641/PR). Conquanto se verifique que o crédito 

exequendo seja posterior à distribuição do pedido de recuperação judicial, 

não há que se falar na necessidade de habilitação de crédito, devendo a 

execução prosseguir no juízo de origem. Entretanto, o juízo universal deve 

exercer o controle sobre os atos constritivos de patrimônio, aquilatando a 

essencialidade do bem à atividade empresarial. Não é devida a majoração 

dos honorários de sucumbência no caso de agravo de instrumento, 

quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de 1º 

grau que os tenha fixado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0699.12.002390-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos 

Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2018, publicação da 

súmula em 15/03/2018). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - SUSPENSÃO - CONSTRIÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS - 

IMPOSSIBILIDADE Deferido o processamento do pedido de recuperação 

judicial, ficam suspensas, ressalvadas as hipóteses legais, as ações e 

execuções ajuizadas em desfavor do devedor, permanecendo os 

respectivos autos em processamento perante o Juízo para o qual foram 

originariamente distribuídos. Inteligência do art. 6º c/c art. 52, inciso III, 

ambos da Lei nº 11.101/05. v.v. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - SUSPENSÃO - CONSTRIÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS - 

IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA - JUÍZO UNIVERSAL - A jurisprudência 

do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a prorrogação do prazo de 

180 (cento e oitenta dias), previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 

"consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas 

pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela 

apresentado" (AgInt no AREsp 443.665/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). - É necessário 

cautela na determinação de constrições. Não devem ser realizados atos 

que excluam parte do patrimônio do devedor, de forma individual, em cada 

uma das execuções promovidas em seu desfavor, sendo competente 

para tanto o juízo falimentar, sob pena de prejudicar a Recuperação 

Judicial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.07.746341-2/049, 

Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 20/04/0018, publicação da súmula em 23/04/2018). EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MASSA FALIDA - 

JUÍZO UNIVERSAL - FALENCIA - ARTIGO 76 DA LEI Nº 11.101/05 - 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MEDIDA ADEQUADA - COMPETENCIA 

ABSOLUTA - PRECLUSÃO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA. - A 

competência do juízo da falência é absoluta e universal, devendo 

conhecer de todas as ações que envolvam o patrimônio da massa falida, 

ressalvadas as exceções previstas na própria Lei de Falências, nos 

termos do artigo 76 deste diploma legal. - As regras previstas na Lei nº 

11.101/05 são de ordem pública, na medida em que visam a preservar o 

interesse coletivo, não se sujeitando, pois, à preclusão. - Recurso não 

provido. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 

1.0686.13.011396-8/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 

06/04/2018). Posto isso, 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 Vara 

Cível Esp. De Falências, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias de 

Cuiabá procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Intimem-se as partes dessa decisão. Cumpra-se com urgência. CUIABÁ, 2 

de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000938-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILTON MAIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 0 9 3 8 - 4 2 . 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: JOSE NILTON 

MAIA DE SOUZA As guias relativas às custas iniciais destes autos foram 

arrecadadas, conforme averiguado pela assessoria do juízo. Vistos etc... 

Ante a documentação juntada e que apesar das admoestações mantêm o 

interesse na busca do bem, passo a apreciação da liminar, INDEFERINDO, 

desde já anotação no Renajud, diante do firmado nos despachos 

anteriores. Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN NOVO GOL CITY, placa: 

FNC-7599 (demais características na inicial), posto que regularmente 

constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e 

apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 
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sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DO REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, 

atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou 

apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos 

moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. 

Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização 

judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período 

de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso 

XI, da Constituição Federal”. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, 

caso haja necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que 

o faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação configurará falta funcional. Para tanto, intimo o requerente para, 

em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento 

nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

1º de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023504-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MELILLO (ADVOGADO(A))

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONI SALETE COLLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023504-53.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL 

S/A. REQUERIDO: LEONI SALETE COLLA Verifiquei que as custas iniciais 

foram recolhidas. - Paulo Vistos... Compulsando os autos, verifico que 

depois de lançada a ultima decisão o banco constituiu novo procurador 

(IDs 14873582, 14873593 e 14873656). Desta feita, com o intuito de evitar 

nulidades futuras, intimo novamente o autor para, no prazo de 15 dias 

cumprir o que fora determinado na ultima decisão (ID 13689571), sob pena 

de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de outubro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016426-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PARDIN FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016426-37.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RENATO PARDIN FERREIRA Verifiquei 

que as custas iniciais foram recolhidas. (Paulo Eduardo) Vistos... Recebo 

a emenda a inicial IDs: 14552312, 14552306, 14552304 e 14552296. Faço 

constar que a reiteração do comportamento de fixação do valor da causa 

somente quanto a parcelas vencidas, dará azo a alteração desta, com 

recolhimento das custas complementares, no entanto, OS HONORÁRIOS 

advocatícios serão de acordo com aquele disposto na inicial, já que se 

trata de ato de competência do procurador. Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

FORD FIESTA, placa: OAX-1777 (demais características na inicial), posto 

que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 
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salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs 13790048 e 

13790037. Por ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e 

a Secretaria de Estado de Fazenda. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de 

Justiça, caso haja necessidade premente de arrombamento e reforço 

policial, que o faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob 

pena de responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso 

sem motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001980-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (ADVOGADO(A))

MARCIO TADEU SALCEDO (ADVOGADO(A))

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001980-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BASE DUPLA SERVICOS E 

CONSTRUCOES CIVIL EIRELI RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos etc. Compareceu neste juízo a parte autora devidamente 

acompanhada de seus advogados, protestando pela apreciação urgente, 

dos Embargos de Declaração, que teria o condão de corrigir a omissão e 

de consequência modificar a interlocutória atacada tendo em vista a 

afirmação "Incidenter Tantum" da inconstitucionalidade da Lei Federal 

n.9.514/1997, salientando que a oitiva da parte contrária, causaria enorme 

prejuízo ante a proximidade do leilão dos imóveis nominados. 

Primeiramente, devo salientar que na decisão atacada, foi recebido o 

terceiro como assistente, portanto, ingressa ao feito como se encontra, 

além do que, sem me aprofundar no mérito dos declaratórios, em 

apreciação preliminar e, diante dos fatos articulados, principalmente o 

acima contido, entendo que deve ser ouvida a Instituição Financeira, até 

porque o STF reconheceu Repercussão Geral no tema concernente a 

inconstitucionalidade da referida Lei, no entanto, não houve determinação 

de suspensão dos feitos em andamento, além do que, não foi afastado o 

sistema de liquidação da dívida, por meio extrajudicial, assim como, não 

houve supressão do direito do interessado em recorrer ao judiciário, como 

ora o faz o Embargante. Assim, intimo a parte ré para no prazo legal 

apresentar suas contrarrazões. Empós, imediatamente conclusos. 

CUIABÁ, 4 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015887-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1015887-08.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. EXECUTADO: MIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 

Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015, extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito, quando o autor desistir da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Assim, ante o pleito constante no ID 

13020910, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução por Título 

Executivo Extrajudicial, nos termos do artigo supracitado. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022342-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDES GUILHERME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014328-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SOARES DE MOURA (EXECUTADO)

ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028786-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRRIQUE DE AZEVEDO (EXECUTADO)
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Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021127-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS DA SILVA ROCHA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029846-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (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: 1021650-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FERREIRA DA COSTA (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: 1010536-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR NUNES CORDEIRO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora 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: 1023262-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UDESON DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão de decurso de prazo e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024374-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS (EXECUTADO)

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão de decurso de prazo e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024374-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS (EXECUTADO)

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte requerida tomar conhecimento da certidão de id. 15730314.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024659-23.2018.8.11.0041

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:

LIMPARHTEC SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MICHELLY OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

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: 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)

 

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: 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)

 

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: 1028835-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 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. 
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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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017882-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028141-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SILVA BETETO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001090-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONY PADILHA DA CRUZ (EXECUTADO)

R P DA CRUZ - ME (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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022057-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAOAN MURILLO PEREIRA DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

proceder a citação e intimação da parte requerida no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção e revogação da liminar, advertindo que não serão 

considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da 

mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 04.09.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020081-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão da parte requerida no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção e REVOGAÇÃO DA LIMINAR, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 04.09.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005750-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS CESAR MORAES NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003171-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO FERNANDES ALENCASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003744-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BARBACENA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017444-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITHOR BORGES DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O pedido do autor já foi atendido. REPITA-SE: O processo de 

conhecimento somente é remetido ao arquivo após encerrada a prestação 

jurisdicional, o que não ocorreu no caso em tela. Assim, renove-se a 

intimação do autor, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 169 de 547



extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

04.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008801-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNI OLIVEIRA PAIVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033797-14.2018.8.11.0041

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:

FORTEPAV CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

ERONILSON BIAVA (EXECUTADO)

NEIDE DE SOUZA COSTA (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, 04.10.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033820-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR SOARES MOREIRA (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, 04.10.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025995-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE (ADVOGADO(A))

MAXIMIANA SUZANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024758-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUILTON SANTANA DA PENHA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre contestação acostada aos autos 

e especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. Deverá a 

Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013212-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO CECATO VERA (EXECUTADO)

CECATO VERA TREINAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 03.10.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016853-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANE CORREIA DE LIMA (RÉU)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020483-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013446-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)
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FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANNE CRISTINE NICCA (REQUERIDO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009210-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Nadir Blemer de Carvalho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

 

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

Intimação 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)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027642-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (EXECUTADO)

MIMO ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020405-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MARIA DA CRUZ ALENCAR (EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020136-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI STREJEVITCH (RÉU)

 

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: 1031927-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020322-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTERSON OSVINO RECH (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

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: 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)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020672-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020376-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JULIANA ANDREIA NOGUEIRA (EXECUTADO)

MARCOS AQUINO DE ARRUDA CONCEICAO (EXECUTADO)

CONCEICAO & NOGUEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011516-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR JULIANO BATISTELLA (EXECUTADO)

B R INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022338-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR AQUINO DA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021153-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONILDO SALES DA SILVA (EXECUTADO)

MARINHO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026014-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO BATISTA DA SILVA - ME (RÉU)

LUCINEIDE BATISTA DA SILVA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022832-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO (ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR XAVIER DA SILVA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021352-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LICIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016853-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANE CORREIA DE LIMA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020483-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031673-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014840-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

THAIS REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre as certidões dos Oficiais de 

Justiça e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033820-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR SOARES MOREIRA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021878-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS LUIS KINI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033797-14.2018.8.11.0041

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:

FORTEPAV CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

ERONILSON BIAVA (EXECUTADO)

NEIDE DE SOUZA COSTA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021873-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH REGINA DA SILVA 44166923153 (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: 1029870-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BIASUS (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022409-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINCOLN HENRIQUE FELIX DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.Certifique-se sobre citação da parte executada. Em caso 

negativo, intime-se o autor para providenciar o ato, no prazo legal e após, 

analisarei pedido de penhora.Ao contrário, concluída citação, intime-se o 

credor para apresentar planilha de débito atualizada e 

conclusos.Cumpra-se.Cuiabá, 03.10.18

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006745-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

MARIA ALCINA DE SA NEVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação 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)

 

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: 1014258-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FERREIRA HINTZE (ADVOGADO(A))

LANDER MAIA BATISTA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Vistos, 

etc. Proceda-se vinculação do depósito. Em face do referido, revogo a 

liminar concedida, expeça-se mandado de restituição do bem, se cumprido 

o mandado. Após, diga-se o autor e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028590-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE DUARTE JORGE (EXECUTADO)

KAREN DE JESUS FERREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011229-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS (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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029521-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE LIMA (REQUERIDO)

 

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: 1003062-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENEFRIDA VAREIO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora 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: 1038832-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C DE GOIAS - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026345-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA'S ALIMENTO LTDA - ME (RÉU)

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (RÉU)

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032951-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUANA MATOS ALVES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o pagamento das guias de custas e taxas 

judiciárias ao processo no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025542-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERRARI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

HENRIQUE FERRARI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora apresentar demonstrativo de débito atualizado, no 

prazo legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1102801 Nr: 11642-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER SEGUROS BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853// RN,PB,PE, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o Laudo 

Pericial de fls. 333/338, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1127036 Nr: 21775-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIVANI RAMOS LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 1162975 Nr: 37168-71.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO JOSE SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S/A, HSBC BANK BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o Laudo 

Pericial de fls. 159/165, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1125975 Nr: 21318-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, 

OLGA DE FARIA, CLAUDIO MONARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583

 NOTA 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.: 1136743 Nr: 25963-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAS PALACE HOTEL LTDA ME, ERMINDO 

MAEHLER, SILVERIO MAEHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI ANILSON MENACHO - 

OAB:13.949

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 974354 Nr: 11320-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAVIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE 

SEGUROS LTDA, ALEXANDRE GUAITA RODRIGUES, JUSCIMAR FERREIRA 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora, no prazo legal, acostar 

cópia legível das matrículas atualizadas dos imóveis a serem arrestados, 

de matrículas n. 30.712, 30.084, 29.782 e 29.791, do RGI de Cáceres/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 349730 Nr: 20145-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE DIAS DA SILVA, BALMIS ANTÔNIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para se manifestar 

sobre a correspondência devolvida às fls. 170, bem como do Aviso de 

Recebimento de fls. 170-verso juntado aos autos, e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 20491 Nr: 7210-36.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEMIR DA SILVA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - OAB:4.107/MT

 Vistos, etc.

Homologo o acordo de fls.479/487, para surtir seus efeitos legais.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas como avençado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1293116 Nr: 5869-08.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENO ALBANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, 

ESPÓLIO DE JOSÉ MÁRIO DONEGA CALLORI, LAÍSA MARÍLIA SIQUEIRA 

CALLORI, AMARILDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:OAB/MT 4.340-B, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - 

OAB:4.176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILDO PEREIRA - 

OAB:OAB/10237, MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - 

OAB:6.222/GO

 Vistos, etc.

Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte Requerida citada 

por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa da Defensoria 

Pública que atua nesta Vara Especializada.

 Proceda-se a anotação necessária na autuação e etiqueta do processo.

Após, intime-a para apresentar defesa.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1118982 Nr: 18314-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/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.: 226326 Nr: 33534-53.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE, CLARISSA 

LOPES VIERA VIDAURRE, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACONIAS GOMES PEREIRA, MARIA 

SELINGARDI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12750/MT, FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1.585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISLEY GOMES 

PEREIRA - OAB:8865

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre a Exceção de Pré-executividade 

de fls.692/699 e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 895851 Nr: 26981-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D P DE OLIVEIRA ME, NILDA MARIA BORGES 

DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para indicar qual operadora de cartão de crédito trabalha 

a parte executada.

Após, expeça-se mandado de penhora como postulado à fl.94.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1127939 Nr: 22119-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA E ESTRUTURAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO 

NETO - OAB:10.339/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 
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OAB:9.609/MT

 Vistos, etc.

Defir a dilação por dez dias, sem prorrogação. Com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1116716 Nr: 17328-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AFONSO PARENTE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15.445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

A tentativa de penhora on line já foi efetivada nos autos, sem sucesso e 

não alteração do quadro.

Intime-se o autor para indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo 

legal. Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 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

 Vistos, etc.

A tentativa de penhora on line já foi efetivada nos autos, sem sucesso e 

não alteração do quadro.

Intime-se o autor para indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo 

legal. Nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1044396 Nr: 43655-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO ALVES DE SOUZA, ALDEIR ALVES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para retirar o 

Termo de Penhora expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1014780 Nr: 29617-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 703673 Nr: 38312-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILER JEAN DA SILVA ALBERNAZ, ARNOLDO 

DA GAMA ALBERNAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rita de Cássia Levanti 

Aleixes - OAB:4.683 - OAB/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1134883 Nr: 25025-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FELIPE RIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 995548 Nr: 21225-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGRL, FGAF, PASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:20906/O

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 810703 Nr: 17199-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S S PELISSARI E CIA LTDA, SHIRLEY DE 

SOUZA PELISSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 995548 Nr: 21225-48.2015.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECANTO GRIL RESTAURANTE LTDA, FRANK 

GIORDANY AQUINO FRAPORTI, PEDRO ALEF SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:20906/O

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 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 cumprimento de mandado no Processo de 

Carta Precatória n. 1000893-10.2018.8.11.0018, na comarca deprecada 

de Juara-MT, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023895-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE DA SILVA DAGUANO (RÉU)

DAGUANO & CORREA LTDA - ME (RÉU)

EDINEY DOMINGUES BARROS (ADVOGADO(A))

UBIRAJARA JOSE ALVES CORREA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Foi comprovado nos autos a morte da requerida Clarice da 

Silva Daguano e a parte que apresentou Embargos Monitórios em seu 

nome, não efetivou a necessária habilitação, nos termos da Lei Civil 

Brasileira, pois ali determina que o espólio será representado pelo 

Inventariante OU herdeiros, nenhum dos dois foram demonstrados nos 

autos. Desta forma, suspendo o andamento do feito, devendo as partes 

procederem habilitação do espólio de Clarice da Silva Daguano, no prazo 

de dez dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 04.10.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029844-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHELSEA RODRIGUES LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. 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, 04.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000911-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04.10.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019525-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SOARES CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação, visando o recebimento de valor consignado na 

inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado 

inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos acostados na 

inicial. Regularmente citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo 

assinalado sem apresentar defesa, conforme certificado nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação Monitória, visando o recebimento de 
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valor consignado na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser 

convertido o mandado inicial em execução. O processo encontra-se 

maduro para receber decisão, dispensando produção de outras provas, 

cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II c.c. 

artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Não resta dúvida que 

na presente ação está se discutindo o direito do autor em receber a 

importância consignada na inicial, admitindo que a dívida não se tem título 

líquido e certo, para propositura da execução. Razão pela qual, veio 

garantir seu direito através da presente Ação Monitória. A parte requerida 

foi citada e deixou transcorrer o prazo assinalado, sem pagar o débito ou 

apresentar Embargos, consoante certificado nos autos. Razão pela qual, 

decreto-lhe a revelia, aplicando seus efeitos. A inércia da requerida 

demonstra não ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois 

apesar de citada, deixou escoar o prazo sem nada manifestar. 

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo 

aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 c.c. artigos 700 e seguintes do 

mesmo Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências jurídicas ali 

apontadas. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos 

consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e 

seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título 

executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 133.165,76 (cento e trinta e três 

mil cento e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), 

devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados 

pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro 

em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. 

Após, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

04.10.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015751-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURICIO ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034756-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSLORI TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

MICHELL ANTONIO BREDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 844970 Nr: 48749-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 Vistos.

Considerando a divergência das Partes ao quantum debeatur remetam-se 

os autos a contadoria judicial, para que elabore cálculos atendendo os 

parâmetros da sentença exequenda, em dez (10) dias.

 Vindo os cálculos, oportunizem as Partes para manifestar sobre os 

cálculos, prazo de cinco (5) dias, decorrido o prazo assinalado com ou 

sem manifestação certifique-se e retornem conclusos para deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1098873 Nr: 10130-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 341930 Nr: 12192-78.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:31084/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo de 30 dias requerido pela parte 

autora/credora. Nesta oportunidade faço a intimação da parte 

autora/credora para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1059572 Nr: 50815-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU SOBRE A 

CERTIDÃO NEGATIVA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 384384 Nr: 20186-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU MARIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 Certifico que a parte devedora não efetuou o pagamento do débito. 

Manifeste o credor em cinco dias requerendo o que de direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 829129 Nr: 34961-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CONCEIÇÃO CRUZ DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Luiz Pinheiro do 

Nascimento - OAB:8.318/MT

 Conciderando o decurso do prazo requerido, manifeste o exequente em 

05 dias requerendo o que de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 779350 Nr: 32795-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA, JOSE MURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 Vistos.

Ante a Exceção de Pré-Executividade de fls. 310/328, manifeste-se o 

Exequente em 15 (quinze) dias acerca do alegado.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para 

deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1074224 Nr: 57213-33.2015.811.0041

 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: PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO TULHO DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intervenção judicial, especialmente voltada à requisição de 

informações perante terceiro, imperativa a demonstração da necessidade 

da atuação jurisdicional para acesso a tais dados, eis que notadamente 

residual e excepcional, sendo despicienda a movimentação da máquina 

estatal judiciária, sem que evidenciada a sua imprescindibilidade, razão 

pela qual indefiro o requerimento retro, considerando que indemonstrado 

nos autos o pressuposto fático adrede indicado.

Posto isso, intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 859749 Nr: 1557-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V J DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, VICENTE 

JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PERON - OAB:3060/MT, 

JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - OAB:4107-MT

 CERTIFICO QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. 

MANIFESTE O CREDOR REQUERENDO O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 

CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1102422 Nr: 11498-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINEIDE MACIEL DE ALMEIDA E SILVA, 

FRANCINEIDE MACIEL DE ALMEIDA E SILVA, MARIVALDO PEDROSO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, MARCELA REGINA DE A FREITAS - 

OAB:OAB/MT 9.454, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA KEIKO KOBAYASHI - 

OAB:OAB-21.194/O

 Vistos.

A despeito da intenção do credor pleiteando a penhora de 30% do valor 

liquido recebido pelo devedor MARIVALDO PEDROSO DA SILVA do Estado 

de Mato Grosso, de plano indefiro, pois dos documentos apresentados às 

fls. 48-63 resta demonstrado que o ganho do executado Marivaldo 

Pedroso da Silva, trata-se de proventos advindos de Aposentadoria.

 Em dez (10) dias, o Credor dê prosseguimento ao feito, indicando bens 

passiveis de penhora, sob pena de suspensão da execução face a 

inexistência se bens que satisfaça a obrigação.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 344946 Nr: 14930-39.2008.811.0041

 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: LUIZA BORGES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Oliveira 

Assumpção Junior - OAB:7021/MT, WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Certifico nesta data que, procedo a intimação das partes, para no prazo 

legal manifestarem sobre o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 816076 Nr: 22528-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, RENATO FRANCISCO KREMER, TEREZINHA LISIEUX 

ALVES MORO, DANIELA CARGNIN KREMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/O, PAULO FABRINNY 

MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Para a parte autora/credora no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória expedida, devendo no prazo de 10 (dez) dias comprovar a 

distribuição e o preparo no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 432242 Nr: 12163-57.2010.811.0041

 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: IJK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 
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OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 14154 Nr: 11963-36.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RONDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - SÃO 

CARLOS - OAB:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 129874 Nr: 16390-37.2003.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA RIBEIRO BASTOS PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56918, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEVIDO IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO, RENOVO O ATO: Certifico 

que foi deferido pedido de vista fora do cartório pelo prazo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 24350 Nr: 232-48.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eustáquio Lucas, Carlons Antônio Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 897449 Nr: 27891-02.2014.811.0041

 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: IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO QUINTEIRO ALMEIDA - 

OAB:15.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 DESPACHO

Vistos.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores depositados a fl. 176 

v, na forma solicitada pela Exequente com transferência para a conta 

bancária indicada a fl. 178.

Ademais, intime-se o executado em quinze 15 (quinze) para realizar o 

pagamento do débito remanescente no valor de R$7.098,24 (planilha – fl. 

170/174), sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o valor do débito 

remanescente (art. 523, §2, 524, VII e 525 todos do CPC/2015).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 436074 Nr: 14640-53.2010.811.0041

 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: SUELDE DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAIR ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

SUELDE DA SILVA PEREIRA pleiteou pelo desarquivamento dos autos e 

pela liberação do valor depositado em juízo em seu favor, sob o 

fundamento de desinteresse da parte credora.

À fl. 225 o credor manifesta discordância ao pedido de devolução e 

pleiteia pela expedição de alvará.

O pleito da autora Suelde da Silva Pereira é juridicamente impossível, posto 

que o depósito judicial realizado nos presentes autos, refere-se as 

prestações do contrato de arrendamento mercantil celebrado com a ré, no 

valor que entendia devida.

Todavia, a onerosidade excessiva alegada não foi reconhecida conforme 

decisão judicial de fls. 138/144 e os valores depositados em juízo 

liberados em favor do credor.

A decisão transitou em julgado, conforme se verifica à fl. 190 e o fato da 

credora, ora ré, não ter pleiteado o cumprimento da sentença, não a 

desconstitui e nem retorna a devedora o valor depositado nos presentes 

autos, razão pela qual INDEFIRO o pedido de levantamento pela 

autora/devedora.

Ante a manifestação do credor/exequente, EXPEÇA-SE alvará do valor 

depositado judicialmente, com seus acréscimos, conforme pleiteado à fl. 

225.

Após as providências necessárias, retorne ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 291272 Nr: 10923-38.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/PR, DANIELLY VAREA MARIA DE LIMA - 

OAB:9.745/MT, ÉLIDA PEREIRA JERONIMO - OAB:10323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZA KAROL GOMES LUZARDO 

PIZZA - OAB:11.315-A, JOHNNAN AMARAL TOLEDO - OAB:9206-MT, 

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - OAB:15750-A

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT),3 de outubro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 729082 Nr: 25059-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEVAL SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:341167/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSÉ BOMFIM - 

OAB:OAB/MT 3.210

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão sine die do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Dê-se baixa nas restrições de fl.136.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT),24 de Setembro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 150484 Nr: 5133-78.2004.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRADO ENGENHARIA LTDA., CASA PRADO E 

COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA, GERALDO BAIANCARDINI DO PRADO, 

ZULEIDE ZIOLKOWSKI DO PRADO, GERALDO JOSÉ ZIOLKOWSKII DO 

PRADO, PRISCILA ZIOLKOWSKI DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROTTER MEDA - 

OAB:25.630/PR, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:6.628/MT, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6320-PR, VERIDIANA 

CHUEIRI POMPEU - OAB:5387/MT

 Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. INTIME-SE o Executado para que efetue o pagamento no valor do débito 

indicado às fls. 553, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 

todos do CPC/2015).

2. Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, 

em 10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será 

devido se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 817587 Nr: 24016-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. MARINHO EPP - ME, MARIA VITORIA 

MARINHO LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$168.464,96 (demonstrativo – fls. 

187/188).

 Se positivo o 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.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC). Segue o extrato da medida de penhora 

online.

Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 895022 Nr: 26503-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANO BONIFÁCIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITIBANK S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, RUTE SOUZA OLIVEIRA - OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/MT 13604-A

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando que o Exequente anuiu com o depósito efetuado pelo 

executado (fl. 324/326), nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinta a 

presente execução de sentença.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados a fl. 325 em 

favor do exequente, conforme dados bancários indicados a fl. 329/330.

Custas finais pelo Executado.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 21 de Setembro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 965215 Nr: 7044-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A, BANCO DA AMAZONIA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMY SHING-ME, JEREMY SHING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 235.900,28 (demonstrativo de 

calculo – fl. 91/185).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada 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.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de Outubro de 2018

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 181 de 547



JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 8694 Nr: 1715-11.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA HELENA HADDAD, REGINALDO GARCIA 

MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RODRIGUES DE 

LEMOS AUGUSTO - OAB:9.120/MT, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando que o Exequente anuiu com o valor depositado pelo 

executado (fl.654), nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinto a 

presente execução de sentença.

Registre-se que a Exequente já levantou o valor depositado pelo 

Executado conforme alvará de fl. 656.

Custas finais pelo Executado.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de Setembro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 834754 Nr: 40041-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUNIOCHI NOMURA & CIA LTDA ME, MARIO 

AKIO KUNIOCHI, ELZA LIYOKO UMINO KUNIOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 282.603,02 (demonstrativo de 

calculo – fl.107).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada 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.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de Setembro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 28482 Nr: 1090-79.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DONIZETI NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando que o Exequente anuiu com o valor depositado pelo 

executado (fl.161/162), nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinto a 

presente execução de sentença.

Registre-se que o Exequente já levantou o valor depositado pelo 

Executado conforme alvará de fl. 167/168.

Custas finais pelo Executado.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de Setembro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 28483 Nr: 1618-50.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - SOB 

INTERVENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.F. COMERCIAL DE PESCA LTDA., SERGIO 

DONIZETE NUNES, VERA LUCIA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B

 DESPACHO

 Vistos.

Intime-se o Exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de dez 

(10) dias, indicando possíveis bens a penhora, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 18 de Setembro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 402280 Nr: 34125-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME VINE M.E., GUILHERME VINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT

 Vistos.

O Credor, em dez (10) dias, indique bens móveis de propriedade dos 

Devedores que pretende a indisponibilização, afinal tal diligencia cabe à 

parte interessada promover.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 93383 Nr: 1072-87.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS RIVERA, MARCIA SILVA 

PEREIRA RIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:290.089 OAB/SP, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:155.456 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960-MT

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 182 de 547



 Em dez (10) dias, o Exequente indique a localização dos veículos objeto 

da consulta de fls. 224-225, bem como comprove nos autos que a 

restrição existente nos citados veículos não se trata de alienação 

fiduciária.

 Afinal, a recente Súmula 242/TFR de 18/12/2017 resolve que: “O bem 

alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora nas execuções 

ajuizadas contra o devedor fiduciário”.

Neste mesmo sentido temos o art. 101 da Lei n. 13.043/14 o qual alterou o 

Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, que passou a vigorar com a 

seguinte alteração:

Art. 7o-A. – Dec. Lei n. 911/69: “Não será aceito bloqueio judicial de bens 

constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo 

que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser 

resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2º.”?

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 448179 Nr: 21772-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACE ADELE BADRE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DOUGLAS BADRE 

TEIXEIRA - OAB:8888, PAULA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA TEIBEL - 

OAB:10251/MT, RAFAEL NOGUEIRA DA GAMA - OAB:285317/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos.

Cumprida a exigência de que trata o art. 525, §6º, do CPC (deposito - fl. 

265) atribuo efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de 

sentença.

 Certifique a tempestividade do pagamento e impugnação ao cumprimento 

de sentença (fls. 264-274), considerando a intimação do banco a partir da 

publicação do despacho de fl. 263 e não do despacho 246, já que este 

intimou o devedor para pagar apenas o valor indicado a fl. 243.

 Considerando a divergência das Partes ao quantum debeatur remetam-se 

os autos a contadoria judicial, para que elabore cálculos atendendo os 

parâmetros da sentença e acordão, se for o caso, em dez (10) dias.

 Vindo os cálculos, oportunizem as Partes, prazo de cinco (5) dias, 

decorrido o prazo assinalado certifique-se e retornem conclusos para 

deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 334852 Nr: 5649-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNELO BEZERRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTO - OAB:15.104-A/MT

 Vistos.

Analisando minuciosamente o feito percebo que houve ordem de 

transferência para a conta única do valor de bloqueio de 601, conquanto, 

ad cautelam, antes de acontecer à expedição do alvará cerifique-se a 

Gestora junto a Conta Única se a ordem de transferência foi cumprida pelo 

Banco. Caso positivo, cumpra imediatamente a determinação de fl. 671.

 No mais, aguarde-se o julgamento do Recurso, como já dissemos a fl. 

659.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 346294 Nr: 16510-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. K. GALVÃO - ME, FRANCISCO VANILDO DO 

NASCIMENTO, IRONI KIENEN GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA - 

OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Trata-se de execução, onde o devedor foi citado por edital vindo, então, a 

defesa apresentada pelo Curador Especial nomeado, reconhecendo a 

inexistência de nulidade e de irregularidade processual, motivo pelo qual 

deixou de apresentar embargos à Execução (fls. 128-129).

 Deste modo, a impugnação ao cálculo exequendo de fl. 160-163 alegando 

excesso de execução encontra-se notoriamente atingida pelo instituto da 

preclusão.

 O Credor, em dez (10) dias, manifeste-se sobre o valor bloqueado a fl. 

146, bem como acerca do seu interesse na penhora dos veículos objeto 

de restrição (fl. 151-152), indicando o endereço de localização dos 

veículos para efetivação a penhora, se for o caso.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1126124 Nr: 21369-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. CENTRO NORTE DE MT .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARIA CINTRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em cinco (5) dias, o Credor apresente a matricula atualizada do imóvel que 

pretende penhorar (fl. 111v).

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 448975 Nr: 22225-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILO SCHWENGBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E 

COBRANÇA BELLINATI PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:OAB/MT 6.069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 Vistos.

Cumprida a exigência de que trata o art. 525, §6º, do CPC (deposito - fl. 

595) atribuo efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de 

sentença.

 Considerando a divergência das Partes ao quantum debeatur remetam-se 

os autos a contadoria judicial, para que elabore cálculos atendendo os 

parâmetros da sentença e acordão, se for o caso, em dez (10) dias.

 Vindo os cálculos, oportunizem as Partes, prazo de cinco (5) dias, 

decorrido o prazo assinalado certifique-se e retornem conclusos para 

deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1020205 Nr: 32036-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON COSTA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFANIE ROSA GOMES - 

OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PELLEGRINI DE 

ARRUDA ALVIM - OAB:118685/SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM 
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NETTO - OAB:12.363 SP, LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES - 

OAB:237733SSP, MELINA LEMOS VILELA - OAB:243283

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por EMERSON COSTA 

BARRETO em face de REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA.

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intimem os 

Executados pessoalmente, por mandado, para que efetuem o pagamento 

no valor de R$ 669,62 – montante apontado pelo Credor, em quinze (15) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o valor do débito 

posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Em quinze (15) dias o Exequente comprove o recolhimento da diligência do 

oficial de justiça, sob pena de arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT),03 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024956-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES (ADVOGADO(A))

FABIANO JANDREI BOGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005328-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER (REQUERENTE)

SILVERIO MAEHLER (REQUERENTE)

CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, tendo em vistar não constar determinação 

de suspensão dos autos no agravo interposto, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos 

presentes autos, dentro do prazo legal, bem como em igual prazo, 

requerer o que de direito a fim se sanear os autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026666-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDETE DE ANDRADE VILHA (EXECUTADO)

TATIANE LOPES DE AMORIM (EXECUTADO)

L V CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - ME (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005506-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLAN PEREIRA 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004269-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON PAULO DOS ANJOS MARTINS (RÉU)

HELOISA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020771-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES (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 sobre 

os Embargos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018230-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA (ADVOGADO(A))

LAIS RIBEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

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 sobre o 
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item III, da Decisão Interlocutória de id. 15633876.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000747-94.2018.8.11.0041

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:

ALYSSON DE OLIVEIRA 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: 1022397-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTONI AZAMBUJA JUNIOR (EXECUTADO)

GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019933-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDSAY WINDSOR RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037187-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGILSON DA CONCEICAO MAGALHAES (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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 758765 Nr: 11024-02.2012.811.0041

 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 ARAÚJO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082/MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 910473 Nr: 37854-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

S/A, CAIO PORTO MOUSSALEM, DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA 

MOUSSALEM, MARIANA PORTO MOUSSALEM FILGUEIRA, BERENICE 

MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:, FERNANDO DENIS MARTINS - OAB:OAB/SP 

182.424, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A, WILLIAM 

CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RODRIGUES 

TRAVAIN - OAB:MT-8750

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar sobre ofício de nº 0750/2018/NA encartado 

nos às fls. 142, bem como para requerer o que de direito a fim de dar o 

devido prosseguimento ao feito, haja vista ser este o intento da parte 

interessada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 443159 Nr: 18918-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO TEIXEIRA SANDOVAL, 

MANOEL GOMES DA COSTA

 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 para manifestar-se quanto 

a Carta Precatória devolvida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 364706 Nr: 2953-16.2009.811.0041

 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: ADIRIO RUBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANDEIRANTES S.A., BANCO 

BAMERINDUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME CRUZ JUNIOR - 

OAB:10454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente a fim de requerer o 

que de direito, no prazo de 05(cinco) dias sob pena de rearquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 732390 Nr: 28569-22.2011.811.0041

 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): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado RAFAEL SGANZERLA 

DURAND, OAB/MT 12.208-A 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 200730 Nr: 17573-72.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARA DELPHINO RIBEIRO AZEVEDO, 

JOSÉ GUY VILELLA DE AZEVEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO SILVA (DEFENSORA PÚBLICA DE MT) - OAB:

 Vistos etc.I – Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 135, e para 

tanto, procedo à consulta de bens dos executados pelos Sistemas Infojud 

(Receita Federal) e Renajud (Detran/MT): José Guy de Azevedo Filho – 

CPF nº 171.804.301-53 e Tania Mara Delphino Ribeiro Azevedo – CPF n. 

209.114.831-87, fls. 01.Assim, visto que a resposta acima acompanha 

esta decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.II – Defiro o pedido de 

penhora online constante de fls. 135 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$ 7.350.023,98 (...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de 

Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intimem-se os executados, 

dando-lhes, ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 

3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 162121 Nr: 12891-11.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA MOREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 195/196 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$ 175.688,17 (cento e setenta e cinco mil seiscentos e 

oitenta e oito reais e dezessete centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à executada: Ana Maria 

Moreira Batista, CPF nº 415.697.761-72, 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 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.: 759870 Nr: 12200-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO BENEDITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 

PAULO ROBERTO RIBEIRO, GERTRUDES PEREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 71/72 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$ 288.171,86 (duzentos e oitenta e oito mil cento e setenta e 

um reais e oitenta e seis centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: São 

Benedito Comércio e Serviços LTDA, CNPJ nº. 01.831.795/0001-42; Paulo 

Roberto Ribeiro, CPF n° 486.808.001-63; Gertrudes Pereira Ribeiro, CPF n° 

908.681.451-49, 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 os executados, dando-lhes, ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1060090 Nr: 51119-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. GARCIA PALMA, ANTONIO JOSE GARCIA 

PALMA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado entre as partes, 

instrumentalizado às fls. 48/49, em consequência, julgo e declaro extinto o 

processo, nos termos do artigo 924, inciso III, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada no 

acordo.

Diante do constante na cláusula 05 do acordo, fl. 48-v, oficie-se à Conta 

Única, determinando a localização e vinculação a estes autos do valor 

penhorado e transferido, encaminhando-se cópia do extrato de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores de fls. 45.

Decorrido o prazo recursal e após a vinculação e unificação dos valores 

em apenas uma conta judicial, pelo Departamento de Depósitos Judiciais, 

expeça-se alvará do valor depositado na Conta Única, em favor do 

executado.

E para tanto, intime-se o executado: Antônio José Garcia Palma, se 

necessário, pessoalmente, para informar os dados bancários do 

autorizado para proceder à expedição de alvará de levantamento, 

consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da Resolução nº 

15/2012/TP.

 Em seguida, transitada a sentença em julgado, expeça-se o competente 

alvará, com os rendimentos creditados no período.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 387967 Nr: 23607-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M B EMPREITEIROS DE MÃO DE OBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 49/52, juntou as 

publicações do edital de citação do executado.

Extrai-se da certidão de fls. 53 que, embora citada por edital, o executado 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 53, informando que o executado 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024066-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCIANO ALVES SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024066-62.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: APTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, 

LUCIANO ALVES SOBRINHO Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Devidamente citados para o pagamento do débito, os executados não 

pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. Aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §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 no ID 14054864, e, para tanto ordeno que se 

oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em junho/2018 - 

R$ 94.264,05 (noventa e quatro mil duzentos e sessenta e quatro reais e 

cinco centavos) que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes aos executados: Aptos Tecnologia da Informática 

Ltda – CNPJ nº 07.492.376/0001-00 e Luciano Alves Sobrinho – CPF nº 

689.496.851-91, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo 

Banco Central. Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo 

a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 04 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033812-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALN REPRESENTACAO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033812-80.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: ALN REPRESENTACAO DISTRIBUICAO E 

LOGISTICA EIRELI - ME Decisão Interlocutória Vistos etc. Cumpra a 

Secretaria a decisão proferida junto ao ID 15739567, pelo Juízo da Vara 

Cível, Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirantes – Distrito 

Federal, no endereço indicado junto ao ID 15739565, com urgência, 

ficando desde já autorizado o cumprimento do mandado pelo Oficial de 

Justiça de plantão, bem ainda, os benefícios do art. 212, do CPC. Autorizo 

a ordem de arrombamento. Autorizo, também, a utilização de reforço 

policial para cumprimento da ordem judicial, se necessário. Cumprida com 

êxito, devolva-se à Circunscrição Judiciária de Origem, consignando as 

nossas homenagens. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 04 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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1026390-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR RODRIGUES BENEDITO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

RODRIGO TERRA CYRINEU (ADVOGADO(A))

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA (ADVOGADO(A))

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 
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PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1026390-88.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: VALDENIR RODRIGUES BENEDITO, 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo 

Ministério Público Estadual em face dos Réus Estado de Mato Grosso, 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Valdenir Rodrigues 

Benedito, objetivando a nulidade do Atos nº717/98, 1.846/01, 609/03 e 

Portaria MD 029/2008 e, por arrastamento, os atos administrativos 

subsequentes, emanados pelo segundo réu, o concedeu ao terceiro 

requerido, segundo o Autor, a indevida estabilidade e efetividade no 

serviço público, visto que não preenchia os requisitos previstos no art. 19 

do ADCT e não ingressou por meio de aprovação em concurso público. 

Este Juízo determinou em 1º/09/2017 a citação dos réus (id. 9596023), os 

quais apresentaram contestações em 17/10/2017–Id. 10319034 

(Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso) e 13/12/2017– Id. 

11111873 (Valdenir Rodrigues Benedito). Por sua vez, o Estado de Mato 

Grosso se absteve de contestar a presente ação, pugnando pela 

procedência dos pedidos contidos na inicial e sua inclusão na qualidade 

de litisconsorte ativo (id. 10485762). A tempestividade das contestações 

foi certificada em 17/11/2017 – Id. 11375277. Impugnação às 

contestações apresentada pelo Ministério Público Estadual em 12/12/2017 

– Id. 11091180. É o relato do necessário. Decido. Diante da possibilidade 

de julgamento antecipado da lide, determino que as partes se manifestem 

no prazo de 15 (quinze) dias se resta alguma prova a ser produzida neste 

Juízo, especificando com objetividade quais são e, também, justificando a 

pertinência das mesmas. Após o decurso do prazo, certifique-se, em 

seguida, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 04 de outubro de 2018. (assinado eletronicamente) Luís 

Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1026390-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR RODRIGUES BENEDITO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

RODRIGO TERRA CYRINEU (ADVOGADO(A))

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA (ADVOGADO(A))

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1026390-88.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: VALDENIR RODRIGUES BENEDITO, 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo 

Ministério Público Estadual em face dos Réus Estado de Mato Grosso, 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Valdenir Rodrigues 

Benedito, objetivando a nulidade do Atos nº717/98, 1.846/01, 609/03 e 

Portaria MD 029/2008 e, por arrastamento, os atos administrativos 

subsequentes, emanados pelo segundo réu, o concedeu ao terceiro 

requerido, segundo o Autor, a indevida estabilidade e efetividade no 

serviço público, visto que não preenchia os requisitos previstos no art. 19 

do ADCT e não ingressou por meio de aprovação em concurso público. 

Este Juízo determinou em 1º/09/2017 a citação dos réus (id. 9596023), os 

quais apresentaram contestações em 17/10/2017–Id. 10319034 

(Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso) e 13/12/2017– Id. 

11111873 (Valdenir Rodrigues Benedito). Por sua vez, o Estado de Mato 

Grosso se absteve de contestar a presente ação, pugnando pela 

procedência dos pedidos contidos na inicial e sua inclusão na qualidade 

de litisconsorte ativo (id. 10485762). A tempestividade das contestações 

foi certificada em 17/11/2017 – Id. 11375277. Impugnação às 

contestações apresentada pelo Ministério Público Estadual em 12/12/2017 

– Id. 11091180. É o relato do necessário. Decido. Diante da possibilidade 

de julgamento antecipado da lide, determino que as partes se manifestem 

no prazo de 15 (quinze) dias se resta alguma prova a ser produzida neste 

Juízo, especificando com objetividade quais são e, também, justificando a 

pertinência das mesmas. Após o decurso do prazo, certifique-se, em 

seguida, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 04 de outubro de 2018. (assinado eletronicamente) Luís 

Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1025267-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA DE OLIVEIRA LIMA (EMBARGANTE)

ERI GARCIA ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

JOSE DE JESUS NUNES CORDEIRO (EMBARGADO)

ILIETE YUNG (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado 

pelo art. 152, VI, c/c 203, § 4º, do CPC, impulsiono o presente feito, a fim 

de intimar a embargante para, querendo, impugnar as contestações 

apresentadas aos autos, no prazo de legal. Cuiabá - MT, 4 de outubro de 

2018. (Assinado eletronicamente) Sirlene Rodrigues Machado Gimenez 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1018349-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PEDRO MARTINS VERÃO (ADVOGADO(A))

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1018349-35.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDOS: AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS 

PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, UNIAO 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA Vistos etc. Tendo em vista o disposto nos 

arts. 6º, 10 e 357, §§2º e 3º, bem como a complexidade da causa, faculto 

às partes indicarem, de forma clara e objetiva, no prazo de dez (10) dias, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide, bem como especificar, para as questões controvertidas, quais as 

provas que pretendem produzir, justificando sua relevância e pertinência, 

sob pena de indeferimento. Na contestação, a requerida AGER/MT, 

requereu fossem juntados aos autos os documentos que embasaram as 

auditorias técnicas realizadas pelo representante do Ministério Público e 

que instruem a inicial. Os documentos mencionados pela requerida são 

necessários ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, razão 

pela qual, o representante do Ministério Público deverá juntá-los aos autos, 

no mesmo prazo acima. Advirto às partes que ao realizarem a juntada de 

documentos eletrônicos ou digitalizados, deverão observar o que dispõe o 

art. 32 e §§, da Resolução TJMT/TP n.º 3/2018. Às providências. 

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1018349-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PEDRO MARTINS VERÃO (ADVOGADO(A))

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1018349-35.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDOS: AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS 

PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, UNIAO 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA Vistos etc. Tendo em vista o disposto nos 

arts. 6º, 10 e 357, §§2º e 3º, bem como a complexidade da causa, faculto 

às partes indicarem, de forma clara e objetiva, no prazo de dez (10) dias, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide, bem como especificar, para as questões controvertidas, quais as 

provas que pretendem produzir, justificando sua relevância e pertinência, 
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sob pena de indeferimento. Na contestação, a requerida AGER/MT, 

requereu fossem juntados aos autos os documentos que embasaram as 

auditorias técnicas realizadas pelo representante do Ministério Público e 

que instruem a inicial. Os documentos mencionados pela requerida são 

necessários ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, razão 

pela qual, o representante do Ministério Público deverá juntá-los aos autos, 

no mesmo prazo acima. Advirto às partes que ao realizarem a juntada de 

documentos eletrônicos ou digitalizados, deverão observar o que dispõe o 

art. 32 e §§, da Resolução TJMT/TP n.º 3/2018. Às providências. 

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1027775-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Mauricio Magalhães Faria Neto (ADVOGADO(A))

JOELMA ALVES PIMENTEL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DESPACHO Processo: 

1027775-71.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: JOELMA ALVES PIMENTEL, ESTADO DE 

MATO GROSSO, MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Vistos etc. 

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face dos Réus Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa do Estado 

de Mato Grosso e Joelma Alves Pimentel, objetivando a nulidade do Ato n.º 

590/03, e Portaria nº 204/2003, Portaria nº 112/05, Portaria MD nº 

001/2016, Portaria MD nº 13/2007 e, por arrastamento, os atos 

administrativos subsequentes, emanados pelo segundo réu, o qual 

concedeu a terceira requerida, segundo o Ministério Público, o indevido 

enquadramento e progressão em cargo de carreira no serviço público. 

Este Juízo determinou em 11/09/2017 citação dos réus (id. 9813363), os 

quais apresentaram contestações em 02/10/2017–Id. 10130248 (Joelma 

Alves Pimentel) e 31/10/2017– Id. 10528185 (Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso). Por sua vez, o Estado de Mato Grosso se 

absteve de contestar a presente ação, pugnando pela procedência dos 

pedidos contidos na inicial (id. 10296628). A tempestividade das 

contestações foi certificada em 17/11/2017 – Id. 10747506. Impugnação 

às contestações apresentada pelo Ministério Público Estadual em 

12/12/2017 – Id. 11091180. A ré Joelma Alves Pimentel acosta a ementa 

proferida no Acórdão nº 5465/2018 do Tribunal de Contas da União e 

ratifica o pedido de improcedência da demanda (id. 14516895). É o relato 

do necessário. Decido. Diante da possibilidade de julgamento antecipado 

da lide, determino que as partes se manifestem no prazo de 15 (quinze) 

dias se resta alguma prova a ser produzida neste Juízo, especificando 

com objetividade quais são e, também, justificando a pertinência das 

mesmas. Na mesma oportunidade, a fim de oportunizar o contraditório, 

deverá o Ministério Público, querendo, se manifestar a respeito da 

manifestação de id. 14516895. Após o decurso do prazo, certifique-se, 

em seguida, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 03 de outubro de 2018. (assinado eletronicamente) Luís 

Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003331-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Cuiaba Prefeitura Municipal (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLISON AKERLEY DA SILVA OAB - 710.791.061-20 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (RÉU)

RAIMAR ABILIO BOTTEGA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS GIOVANI DE SOUSA FURTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1003331-08.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, RÉU: ENCOMIND 

ENGENHARIA LTDA. Vistos etc. Cuida-se de ação civil pública ajuizada 

pelo Município de Cuiabá em desfavor da empresa Encomind –Engenharia, 

Comércio e Indústria LTDA, objetivando que a requerida seja compelida a 

realizar reparos necessários na obra que realizou na Avenida das Torres, 

no trecho objeto do contrato n.º 074/2006/SEMINFE ou, na impossibilidade 

de ser cumprida a obrigação de fazer, que a tutela específica seja 

convertida em perdas e danos. Alega, em síntese, que após o devido 

processo licitatório, firmou com a requerida o contrato n.º 

074/2006/SIMINFE, de 20/12/2006, cujo objeto é a execução de 

implantação, drenagem e pavimentação da Avenida das Torres – lote 02 – 

trecho: estaca “180” até a estaca “380”, bairro Santa Cruz II até as 

proximidades da Av. Dr. Meirelles, extensão 4.000,00m de pista dupla. 

Relata que a referida obra foi executada com recebimento definitivo em 

27/01/2011 e, pouco tempo depois, vários defeitos começaram a surgir, 

ocasionando transtornos aos usuários da via. Após a averiguação dos 

defeitos da obra, afirma que realizou diversas reuniões visando uma 

solução amigável da questão, porém, todas restaram infrutíferas, não 

restando alternativa senão o ajuizamento desta ação. Afirma que não há 

duvida que os defeitos verificados são decorrentes de vícios na 

construção do empreendimento, os quais devem ser reparados em razão 

da responsabilidade do construtor pela perfeição da obra, a qual não é 

excluída, nem diminuída, pelo recebimento definitivo dos serviços 

contratados. Discorre sobre a relevância da obra para a melhoria do 

transporte e deslocamentos nas principais vias públicas da região e 

requer a concessão de tutela antecipada, para determinar que a requerida 

inicie imediatamente os reparos na obra objeto do contrato n.º 

074/2006/SEMINFE. O processo foi inicialmente distribuído a 1ª Vara da 

Fazenda Pública desta Capital, por equívoco, sendo redistribuído a este 

Juízo. O pedido de antecipação de tutela foi postergado, sendo designada 

audiência de conciliação. A audiência restou infrutífera e a requerida 

apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a inadequação da 

ação civil pública em razão da ausência de interesse coletivo ou difuso, 

mas apenas interesse fazendário ou da administração pública no 

cumprimento correto das condições pactuadas no contrato; a 

incompetência do juízo, em razão do não cabimento, na espécie, da ação 

civil pública; inépcia da petição inicial, pois a ação civil pública é 

inadequada para discutir o direito individual do requerente, decorrente do 

contrato pactuado com a requerida; carência de ação, pois seu objeto é 

discutir questões que envolvem o contrato n.º 074/2006/SEMINFE, e não 

direito coletivo, difuso ou individual homogêneo. No mérito, afirma que o 

pedido é improcedente, pois a obra foi recebida de forma definitiva, sem 

qualquer observação quanto a qualidade ou descumprimento de 

condições contidas no projeto e no contrato. Ressalta que a inicial não 

veio instruída com laudo, parecer ou relatório técnico que pudesse 

apontar, de forma clara e objetiva, com dados técnicos, os locais e os 

tipos de vícios ou defeitos existentes na obra. Relata que a obra foi 

executada e entregue por etapas, de modo que quando foi notificada pelo 

requerente, mais da metade da obra de pavimentação estava fora do 

prazo de garantia e que os vícios e defeitos apontados ocorreram há mais 

de três anos após o termo de recebimento total da obra, o que não é 

pouco tempo, pois muitos trechos já estavam em uso, com tráfego intenso 

há muito mais tempo. Afirma ainda, que a obra foi submetida a um volume 

de tráfego muito maior do que o projetado, tanto para o trânsito urbano 

quanto rodoviário, haja vista que com as obras da Copa do Mundo 2014, a 

Avenida das Torres se tornou rota de desvio de duas outras avenidas de 

grande porte que estavam em obras. Aponta que existem muitas dúvidas 

de ordem técnica que devem ser esclarecidas antes de se imputar 

eventual responsabilidade pela existência de vícios ou defeitos no 

pavimento e, que o material fotográfico que instrui a inicial é totalmente 

inadequado para esta finalidade. Impugnou o pedido de antecipação de 

tutela e requereu o acolhimento das preliminares alegadas, com a extinção 

do processo, sem julgamento do mérito, ou a improcedência dos pedidos 

de obrigação de fazer e de conversão em obrigação pecuniária. 

Requereu, ainda, a produção de prova oral, pericial e documental. O 

requerente impugnou a contestação, reafirmando os argumentos da inicial, 

notadamente que os vícios existentes na obra ocorreram antes de 

expirado o prazo de cinco (05) anos. Requereu a produção de prova 

pericial. O representante do Ministério Público, atuando como custos legis, 

manifestou pelo acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita, 

pois a ação civil pública foi ajuizada para tutelar interesse público 

secundário, decorrente de sua posição de contratante, de modo a forçar a 

requerida a reparar a obra que executou, conforme previsão contratual. 

De forma alternativa, opinou pela não concessão dos efeitos da tutela 

antecipatória e não se opôs a realização de perícia. É o que merece 
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registro. Decido. Passo a análise das preliminares alegadas pela requerida 

que, em síntese, se fundamentam no mesmo argumento de inexistência de 

direito coletivo ou difuso. Ao ajuizar esta ação, o Município de Cuiabá 

pretende que a empresa requerida faça os reparos que entende 

necessários nas obras que executou na Avenida das Torres, em razão 

dos vícios que surgiram ao longo do trecho de pavimentação. A pretensão 

é de cumprimento de contrato firmado entre as partes e também de 

resguardar o patrimônio público, de forma que os recursos financeiros 

empregados atendam a finalidade para a qual foram destinados. O 

Município de Cuiabá, ao contratar a empresa requerida, mediante licitação, 

para a realização de obras de mobilidade urbana, sem dúvida, estava 

atuando no sentido de cumprir, de dar efetividade aos direitos sociais e 

individuais de bem-estar, desenvolvimento, segurança, de modo que a 

finalidade do contrato é atingir a satisfação do interesse público primário, 

havendo apenas reflexos de interesse público secundário. 

Compreende-se que o interesse público primário é a razão de ser do 

Estado e pode ser resumido nos interesse de toda a sociedade, de 

bem-estar social, justiça e segurança. O que aqui o requerente persegue 

não é interesse próprio da Administração ou do agente público, mas da 

coletividade, de ver os recursos públicos adequadamente aplicados na 

concretização desses interesses, como, no caso, de poder usufruir de 

uma via pública adequada e segura. Sobre o interesse público primário, 

Luís Roberto Barroso leciona: “o interesse público primário, 

consubstanciado em valores fundamentais como justiça e segurança, há 

de desfrutar de supremacia em um sistema constitucional e democrático. 

Deverá ele pautar todas as relações jurídicas e sociais – dos particulares 

entre si, deles com as pessoas de direito público e destas entre si. O 

interesse público primário desfruta de supremacia porque não é passível 

de ponderação. Ele é o parâmetro da ponderação. Em suma: o interesse 

público primário consiste na melhor realização possível, à vista da 

situação concreta a ser apreciada, da vontade constitucional, dos valores 

fundamentais que ao intérprete cabe preservar ou promover”(Interesses 

Públicos versos Interesses Privados: desconstruindo o princípio de 

supremacia do interesse público; Ed. Lumen Iuris, Rio de Janeiro, 2007, p. 

XV-XVI). Para Marcelo Abelha Rodrigues, os direitos difusos seriam os 

interesses protegidos pelo Estado em cada caso concreto, a proteção 

desta ou daquela situação pelo ente político no seu papel de efetivar os 

direitos públicos primários (in Fundamentos da Tutela Coletiva, Brasília-DF, 

ed. Gazeta Jurídica, 2017, p. 65-67). Ao contrário do que sustentou a 

requerida, o contrato que firmou com o Município de Cuiabá não está 

regido unicamente por disposições de direito privado, pois em qualquer 

tipo de contrato firmado com a Administração Púbica, devem ser 

respeitados os princípios inerentes a sua atuação, a prévia licitação e a 

isonomia. Assim, rejeito as preliminares alegadas, pois a ação civil pública 

é adequada e pertinente e a inicial preenche os requisitos legais. No mais, 

verifico que as partes são legítimas e estão devidamente representadas e 

munidas de interesse processual, bem como não há irregularidades ou 

nulidades a serem corrigidas, tampouco outras questões a serem 

decididas nesse momento processual. Não é possível o julgamento do 

processo no estado em que se encontra, motivo pelo qual, declaro-o 

saneado. Como ponto controvertido da demanda está a comprovação dos 

vícios e defeitos verificados na obra de implantação, drenagem e 

pavimentação da Avenida das Torres – lote 02 – trecho: estaca “180” até 

a estaca “380”, bairro Santa Cruz II até as proximidades da Av. Dr. 

Meirelles, nesta Capital, extensão 4.000,00m de pista dupla, objeto do 

contrato n.º 074/2006/SIMINFE, de 20/12/2006, bem como a existência ou 

não de responsabilidade da requerida para correção desses defeitos. No 

caso, ambas as partes já manifestaram pela necessidade de realização de 

pericia, a qual entendo pertinente para a comprovação do alegado. A 

necessidade das demais provas requeridas será avaliada após a 

realização da prova técnica. Assim, nomeio o senhor Carlos Giovani de 

Sousa Furtado, podendo ser localizado na Avenida Portugal, n. 29, Quadra 

9, Bairro Jardim Cuiabá/MT, CEP 78050-000, telefone (65) 99603-2478, 

e-mail giovanifurtado@msn.com, com cadastro no Banco de Dados de 

Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se o Perito 

Nomeado, para caso aceite a designação, formular a proposta de 

honorários, apresentar currículo, com comprovação de especialização e 

contatos profissionais, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 465, 

§ 2°, do Código de Processo Civil, ressaltando desde já que a requerida 

arcará integralmente com os honorários periciais. Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito, bem como para indicarem assistente técnico e 

apresentarem os quesitos, nos termos do art. 465, § 1°, do Código de 

Processo Civil. Havendo manifestação, intime-se o perito para manifestar 

se aceita a designação e em caso positivo deverá apresentar proposta de 

honorários, apresentar currículo, com comprovação de especialização e 

contatos profissionais, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 465, 

§ 2°, do Código de Processo Civil. Com a manifestação do perito, intime-se 

a requerida a manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a proposta de 

honorários e, havendo concordância, deverá providenciar o depósito 

integral do valor dos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Atendidas todas as providências, façam os autos conclusos. Por fim, 

INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela, pois a determinação para que 

a requerida realize, imediatamente, as correções que o requerente 

entende necessárias irá alterar totalmente a situação de fato, impedindo 

que a perícia seja realizada. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de outubro de 

2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1320566 Nr: 13353-74.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMIR DAS GRAÇAS DE SOUZA LOBO, LOURDES 

HELENA DE OLIVEIRA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, esvaziando-se o objeto da ação por perda superveniente 

do interesse de agir, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.Embargantes isentos de custas 

judiciais e do ônus da sucumbência.Intime-se. Cumpra-se, uma vez 

transitado em julgado, arquivem-se os presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 42233 Nr: 11131-32.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE ENSINO ATUALIZADO CUIABANO 

LTDA, LOURDES HELENA DE OLIVEIRA LOBO, ADMIR DAS GRAÇAS DE 

SOUZA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE MATOS GUEDES 

- OAB:PROM. JUSTIÇA, EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:11287

 “... Ante o exposto:a)- Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o 

itens “c” e “d” da decisão de fls. 497/ 498 e, ato contínuo, pelas razões 

alhures expostas, determino a desconstuição da penhora incidente sobre 

o imóvel denominado Estância Paciência 10, antes denominado Mutuca, 

registrado sob matrícula n.º 38.733, no 6º Ofício da Capital.b)- Defiro o 

pedido do Ministério Púbico para determinar o cumprimento do item “d” da 

decisão de fls. 494/498, que determinou que “... o servidor responsável 

pelo cumprimento do mandado de penhora e avaliação de fls. 460/461, dê 

integral cumprimento à diligência, procedendo a avaliação dos bens 

móveis (fl. 461) ou, na impossibilidade disso, apresente justificativa para a 

sua não realização” (SIC).c)- Determino que os executados, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem, especificamente, a respeito do interesse em 

eventual autocomposição para parcelamento do valor da condenação.d)- 

Traslade-se cópia desta decisão para os autos n. º 

13353-74.2018.811.0041 – Id. 1320566.e) No mais, certifique se o 

cadastro dos patronos dos Réus está atualizado, em caso negativo, 

proceda-se o necessário. f)- Após, vista ao Ministério Público.h)- 

Cumprida a determinação acima, ou escoado o prazo em branco, 

certifique-se, em seguida, retornem-me os autos conclusos.Intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1105531 Nr: 12768-90.2016.811.0041
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 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: MUNICIPIO DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON AKERLEY DA SILVA - 

PROCURADOR - OAB:8.930/MT, AMANDA VIANA DE VASCONCELOS 

SOARES - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5.959/MT, KARLA KAROLINA APARECIDA DIAS 

POMPERMAYER - OAB:15965, LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10.579/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 (...) Assim, nomeio o senhor Carlos Giovani de Sousa Furtado, podendo 

ser localizado na Avenida Portugal, n. 29, Quadra 9, Bairro Jardim 

Cuiabá/MT, CEP 78050-000, telefone (65) 99603-2478, e-mail 

giovanifurtado@msn.com, com cadastro no Banco de Dados de Peritos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Intime-se o Perito Nomeado, 

para caso aceite a designação, formular a proposta de honorários, 

apresentar currículo, com comprovação de especialização e contatos 

profissionais, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2°, do 

Código de Processo Civil, ressaltando desde já que a requerida arcará 

integralmente com os honorários periciais.Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito, bem como para indicarem assistente técnico e 

apresentarem os quesitos, nos termos do art. 465, § 1°, do Código de 

Processo Civil.Havendo manifestação, intime-se o perito para manifestar 

se aceita a designação e em caso positivo deverá apresentar proposta de 

honorários, apresentar currículo, com comprovação de especialização e 

contatos profissionais, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 465, 

§ 2°, do Código de Processo Civil.Com a manifestação do perito, intime-se 

a requerida a manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a proposta de 

honorários e, havendo concordância, deverá providenciar o depósito 

integral do valor dos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Atendidas todas as providências, façam os autos conclusos.Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031568-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PAULO ORMOND SIMOES (REQUERENTE)

Francisco Antunes do Carmo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JARBAS DA COSTA SIMÕES (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: 

1031568-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JEAN PAULO ORMOND 

SIMOES REQUERIDO: ESPÓLIO DE JARBAS DA COSTA SIMÕES Vistos 

etc. Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendar a inicial, em 15 

(quinze) dias, manifestando sobre a divergência em relação aos filhos do 

falecido, tendo em vista, que na certidão de óbito consta que o falecido 

deixou 03 (três) filhos, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

26 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019412-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE CAMARGO (REQUERENTE)

IRENE CAMARGO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1019412-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DE 

CAMARGO, IRENE CAMARGO RIBEIRO INVENTARIADO: ADELAIDE LUCILA 

DE CAMARGO Vistos etc. Analisando a exordial, verifica-se que os 

documentos que a instruem não foram devidamente nomeados, bem como, 

muitos documentos foram juntados mais de uma vez, o que causa grande 

dificuldade para a analise da inicial. A Resolução n.º 03/2018-TP, que 

regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instancia 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso assim estabelece: “Art. 32 – 

Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização 

dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições 

eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os 

arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos.” No caso dos autos, apenas a petição inicial traz a descrição do 

documento anexado, porém a partir do Id. 15486774 adiante todos os 

documentos estão sem a devida nomenclatura, lembrando que são 198 

(cento e noventa e oito) páginas de documentos. A identificação dos 

documentos, da forma como foi feita pelo requerente, não atende ao que 

dispõe a Resolução n.º 03/2018/TP e dificulta o manuseio eletrônico do 

processo, impondo que, toda vez que for necessário consultar algum 

documento que instrui a inicial, como um depoimento, uma perícia, um 

ofício, seja preciso montar todo o processo, gerando um arquivo, bastante 

extenso. Diante do exposto, e considerando que o sistema PJE não 

permite renomear os anexos juntados, determino que sejam novamente 

apresentados os documentos a partir do Id. 15486774, agora devidamente 

nomeados de forma que seja possível identificar o documento digitalizado, 

com a exclusão dos documentos apresentados inicialmente, conforme 

determina a Resolução n.º 03/2018/TP, art. 32, §5º, sob pena de ser 

observada a regra do art. 321, parágrafo único, do CPC, conforme art. 32, 

§4º, da mencionada Resolução. Intime-se o ilustre advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, tome as providências de sua alçada, 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031489-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO GRIGOLO (REQUERENTE)

GLENDA PALOMA YASMIN MENDES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIANSAMUEL MONCAO (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: 

1031489-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EUGENIO GRIGOLO 

REQUERIDO: GIANSAMUEL MONCAO Vistos etc. Intime-se o ilustre 

subscritor da peça exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, 

esclarecendo se o curatelando já possui curatela, na hipótese deste já ser 

curatelado, traga aos autos a sentença que decretou a curatela, bem 

como o termo de curatela definitivo, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1122856 Nr: 19997-04.2016.811.0041
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 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: GFM, CCFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CHAVES CORRÊA - 

OAB:40729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON FURTADO DE FARIAS 

- OAB:4533

 D i a n t e  d o  e x p o s t o ,  o b s e r v a n d o  o  t r i n ô m i o 

necessidade-possibilidade-proporcionalidade, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil e, CONDENO o requerido VALMICIO MARTINS ao pagamento mensal 

de alimentos ao filho GABRIEL FREIRE MARTINS, que arbitro 

definitivamente em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, 

que nesta data importam em R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete 

reais), a serem pagos no dia 10 (dez) de cada mês.A prestação 

alimentícia deverá incidir, também, nas verbas de 13º salário e de férias, 

em havendo. Concedo ao requerido os benefícios da gratuidade 

processual postulada.Intimem-se as partes.Ciência ao zeloso 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 928830 Nr: 48632-63.2014.811.0041

 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: FDAS, NMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFMDS, EDAEMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 928830

Vistos etc.

Em consonância com o parecer do digno Ministério Público (fls.588), 

designo audiência para oitiva de Francisco de Assis da Silva, para o 

próximo dia 24 de outubro de 2018, às 15:00 horas.

Após as comunicações, retornem os autos ao zeloso Ministério Público, 

para pronunciamento, quanto ao pedido de fls. 589/593.

INTIME-SE por meio da culta advogada.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 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.: 1046665 Nr: 44714-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309, JOSE DE LIMA FERNANDES - OAB:2234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1046665

Vistos etc.

Em atenção ao pedido de fls.262, designo audiência de conciliação para o 

dia 24 de outubro de 2018, às 14:00 horas, a ser presidida, 

excepcionalmente, por esta magistrada.

Atente-se para a intimação da Defensoria Pública, bem como, das 

Defensoras, Drª Gislaine Figueira Desto e Drª Ana Cristina Pereira de 

Souza Vidal.

Sirva cópia da presente como mandado.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de outubro 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.: 157280 Nr: 10335-36.2004.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA DE CARVALHO - 

OAB:8562/MT, LAURA GISELE MAIA SPÍNOLA - OAB:8678/MT, YURI 

ROBSON NADAF BORGES - OAB:15.046/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065

 Código 127280

 Vistos etc.

Certifique, a ilustre gestora, acerca do cumprimento do ofício de fls.516.

Intimem-se as partes, para que juntem aos autos, certidão de andamento 

processual, em trâmite junto a 6ª Vara, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 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.: 404689 Nr: 36625-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO BERTOZO REIS - 

OAB:3038/MT

 Código 404689

 Vistos etc.

Intime-se a parte, autora, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca dos documentos de fls. 313/320, bem como, sobre o seu interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 02 de outubro 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.: 307473 Nr: 16583-13.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Código 307473

Vistos etc.

Intimem-se as partes, por meio de seus ilustres patronos, para que, tragam 

aos autos, em 10 (dez) dias, laudo de avaliação, atualizado do bem imóvel, 

por profissional habilitado junto ao CRECI.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 705756 Nr: 191-56.2011.811.0041

 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: ENDQ, PCNDQ, SANDQ, HMLBDQ, RJNDQ, APBO, LBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCRBDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:13548, ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:13548/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3.213/MT, CLÁUDIO 

STÁBILE RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3213, DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199 MT, DIONE FRANCISCA MARANHÃO QUEIRÓZ 

ALMEIDA - OAB:4.166/MT, ELCI JACQUES ANDRADE - OAB:12924, 

GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, GIZELA BARRETO 

SAMPAIO - OAB:19763/O, JOCELANE GONÇALVES - OAB:9.390/MT, 

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937, PEDRO MARCELO DE 

SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .

Autos 705756

Vistos etc.

A prestação jurisdicional já foi entregue na presente ação, conforme se vê 

da sentença de fls. 243/245 (08/02/2017) e, depende exclusivamente de 

providência da parte para sua finalização.

Indefiro o pedido de fls. 283/284, eis que, não o há que se falar em 

sobrepartilha, de bem já partilhado, com trânsito em julgado.

Intime-se a inventariante, para retirar o formal de partilha, que se encontra 

na contracapa dos autos, para cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo, arquivem-se os presentes autos, independentemente 

de nova determinação.

 Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 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.: 886933 Nr: 21231-89.2014.811.0041

 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: RR, OR, IR, OR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE BENITES FRANCO - 

OAB:13436, CRISTIAN RODRIGO RICALDI L. R. ALVES - OAB:187093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 886933

 Vistos etc..

 Defiro o pedido de fls. 233, cite-se a herdeira Verônica de Fátima 

Marcolino, por edital, pelo prazo de 20 (vinte dias).

 Faça constar do edital a advertência de que será nomeado curador 

especial em caso de revelia.

Transcorrido o prazo determinado, sem manifestação da parte ré, 

nomeio-lhe como curador especial, nos termos do art. 72, II, do Código de 

Processo Civil, à culta Defensora Pública, que deverá ser intimada para 

apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob às homenagens 

deste Juízo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 01 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.: 1167716 Nr: 39120-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->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: ACDO, THO, ACDO, THO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA EUNICE OLIVEIRA ABREU 

- OAB:15.442/MT, MARIA ANGELA ASSIS ASCKAR - OAB:14.301 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 os competentes alvarás, em favor do meeiro e do 

herdeiro Túlio Herani de Oliveira, para levantamento de suas respectivas 

partes, diretamente perante o Estado de Mato Grosso, excepcionando-se 

expressamente a impossibilidade de levantamento da quota-parte que 

cabe ao herdeiro Tiago. EXPEÇA-SE ofício ao Estado de Mato Grosso, 

para que efetue a transferência da quota-parte que cabe ao herdeiro 

Tiago Herani de Oliveira em conta judicial, vinculada aos presentes autos, 

em 05 (cinco) dias, a qual deverá permanecer depositada até que alcance 

a maioridade ou previamente, mediante requerimento à este Juízo, 

devidamente justificado, ouvido o zeloso Ministério Público.Ciência ao 

ilustre Ministério Público.Transitada em julgado esta decisão, procedam-se 

às baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, 

independentemente de nova determinação.Custas pelos requerentes. P. R. 

I. C.Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1023977 Nr: 33876-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMB, MCFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:OAB/MT 6.199, NPJ - UNIJURIS UNIC CUIABÁ - MT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEISON MELZER CHINCOSKI - 

OAB:29196

 Código 1023977

Vistos etc.

O executado se habilitou nos autos às fls. 110/111, pugnando pela 

liberação do veículo Fiat Uno, penhorado nos autos, sustentado a 

inexistência de débitos em atraso, conforme teria sido reconhecido na 

sentença proferida nos autos de execução de alimentos nº. 

33877-97.2015.811.0041.

Entretanto, observa-se que a sentença referida reconheceu a inexistência 

de valores em atraso, a partir da data em que fixados, em caráter 

definitivo, o percentual dos alimentos em 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, que se verificou em 28/10/2015.

Nesse cenário, a presente execução tem como objeto a parcela em 

atraso, cujo vencimento se verificou em 10 de abril de 2015 (fls. 25), ou 

seja, quanto ainda vigente o percentual de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de fls.111, até que haja 

comprovação do pagamento.

Assim, INTIME-SE o executado, por meio de seu culto advogado, para que, 

comprove o pagamento do valor devido, para a efetiva liberação do bem.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 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.: 1123951 Nr: 20400-70.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MITSUE MIYASHITA - 

OAB:20118/O, CAROLINA ROSSETO SANCHES - OAB:19.142, HUDSON 

GARCIA DA SILVA - OAB:45338/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1123951

 Vistos etc.

Acolho o parecer Ministerial de fls. 71. Intime-se a parte autora, para no 
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prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a certidão de nascimento de 

Miguel de Souza Maina.

Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 03 de outubro 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.: 1160773 Nr: 36241-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT, SÉRGIO MAURÍCIO CAPITULA - OAB:OAB/MT 14.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: julyefferson costa santos - 

OAB:17844/o, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 Código 1160773

 Vistos etc.

Aguarde-se o decurso do prazo de suspensão, determinado na decisão 

de fls. 100.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 03 de outubro 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.: 1052128 Nr: 47467-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BWSDC, DUMW, BMWSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14.943, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 Diante do exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM e determino:1- 

REGULARIZE, a nobre subscritora de fls.156, a representação da 

exequente Bruna, em 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá 

apresentar cálculos atualizados, da dívida remanescente na atualidade.2- 

Como medida de celeridade, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial, 

para que, apresente, em 15 (quinze) dias, memória de cálculo, tomando 

por base, a data da citação (fls.69), até os presentes dias, considerando 

que, o valor devido mensalmente as duas filhas, é o correspondente a 02 

(dois) salários mínimos vigentes. Nos cálculos deverá constar a subtração 

de todo o e qualquer valor pago às duas exequentes e/ou a sua 

representante legal.3- Sendo a conciliação e a mediação instrumentos 

efetivos para a solução de conflitos, designo audiência de conciliação, 

para o dia __ de novembro de 2018, às __:__ horas, a ser presidida pelo 

ilustre Conciliador desta Vara Judicial.INTIMEM-SE por meio dos ilustres 

advogados.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 01 de outubro 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.: 417769 Nr: 7401-52.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAP, FR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: amanda tondorf nascimento - 

OAB:23.266, DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - OAB:4198/MT, 

DJANIR AMÉRICO BRASILIENSE - OAB:7.382/MT, EDSON SILVA DE 

CAMARGO - OAB:2054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERREIRA DA 

COSTA - OAB:4278/MT

 Código 417769

Vistos etc.

Sendo a conciliação e a mediação instrumentos efetivos para a solução de 

conflitos, designo audiência de conciliação, para o dia 08 de novembro de 

2018, às 17:30 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara 

Judicial.

INTIME-SE a parte autora por meio de seu culto advogado.

INTIME-SE o executado para que, em 10 (dez) dias, apresente nos autos, 

informações sobre sua empresa empregadora.

Outrossim, observando-se que a busca de fls.146 fora feita 

equivocadamente, PROMOVA-SE nova busca pelo BACENJUD, para os 

fins contidos na decisão de fls.144.

Atente-se para a intimação da nobre Defensoria Pública que, representa 

os interesses do demandado.

Sirva cópia da presente como mandado.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1068443 Nr: 54723-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNDS, AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:3 VEZES COM INTERVALO DE 10

Intimando/Citando/Notificando:TERCEIROS INTERESSADOS

Finalidade:INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:DÉBORA VIEGAS DA SILVA

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1137180 Nr: 26168-74.2016.811.0041

 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: RNSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):MARIA DE FATIMA BARBOZA DE SOUZA

Resumo da Incial:Raimundo Nonato Silva dos Santos interpôs a presente 

Ação de Divórcio Direto Litigioso em face de Maria de Fatima Barboza de 

Souza, requerendo a dissolução do casamento.

Decisão/Despacho:Código 1137180

 Vistos etc.

Acolho o pedido de retificação do pedido inicial, pelo que, recebo a ação 

como “AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO LITIGIOSO”.

Para apreciação do pedido do “item b” de fls.30v°, determino que, o autor 

traga aos autos, certidão de casamento atualizada.

Outrossim, indefiro, por ora, o pedido onde se requer a realização da 

citação da requerida por edital.

Sabe-se que, a citação por edital é medida excepcional, sendo esta 

alternativa utilizada tão somente, após esgotadas as possibilidades de 

localização da parte requerida.

Diante do exposto, determino que, se promovam buscas, por meio dos 

Sistemas conveniados, visando obter informações, em relação ao 

endereço da demandada.

 Os autos permanecerão em gabinete, até que, a informação do endereço 

do requerido, seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004/2007/CGJ).
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Frustradas as buscas acima mencionadas, defiro o pedido de citação, 

conforme pleiteado, pelo prazo de 20 (vinte) dias. Faça constar do edital, a 

advertência contida no inciso IV do art. 257 do CPC.

Transcorrido o prazo determinado, sem manifestação da parte ré, 

remetam-se os autos à culta Defensora Pública, Drª Gislaine Figueira 

Desto que, ora nomeio como curadora especial da requerida, conforme 

disciplina o art. 72, II do CPC.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 23 de maio de 2017.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:DÉBORA VIEGAS DA SILVA

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859907 Nr: 1696-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDAF, ARDFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALO GOMES DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:7.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CAROLINA 

ALMEIDA DINIZ, para devolução dos autos nº 1696-77.2014.811.0041, 

Protocolo 859907, 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.: 1041513 Nr: 42302-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO HUGUET DE PAULA, 

CACILDA BARROS DE PAULA, KATIA MARIA DE PAULA MARCHEZINI, 

FRANCISCO CARLOS DE PAULA, HELY CONCEIÇÃO DE PAULA MOREIRA 

DA SILVA, HILTON JOSE DE PAULA, VERÔNICA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB: 16.638, LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - OAB:18981

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSYANE MARIA 

CORREA DA COSTA FERREIRA, para devolução dos autos nº 

42302-16.2015.811.0041, Protocolo 1041513, 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.: 1046727 Nr: 44757-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM CRUZ MACIEL FERREIRA, JANETTE CRUZ 

MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT, RUTH AIARDES - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUTH AIARDES, 

para devolução dos autos nº 44757-51.2015.811.0041, Protocolo 

1046727, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010032-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

DEBORAH CRISTINA JANUARIO (AUTOR(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIDA MAHFOUZ (RÉU)

SEBASTIAO DO NASCIMENTO (RÉU)

ANA MARIA JANUARIO (RÉU)

JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO (RÉU)

MANOEL BENEDITO JANUARIO (RÉU)

ANICI MARIANO DO NASCIMENTO FRANCA (RÉU)

MOHAMED ALI HAMMOUD (ADVOGADO(A))

LUCINEI JANUARIO DE ARAGAO (RÉU)

SAMIR HAMMOUD (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DO NASCIMENTO (RÉU)

SANDRA MARIA JANUARIO (RÉU)

BENEDITA DO NASCIMENTO (RÉU)

KASSIA MAHFOUZ (RÉU)

MARIA DO NASCIMENTO (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: 1010032-48.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): DEBORAH CRISTINA JANUARIO RÉU: NADIDA MAHFOUZ, 

KASSIA MAHFOUZ, ANICI MARIANO DO NASCIMENTO FRANCA, 

BENEDITA DO NASCIMENTO, SEBASTIAO DO NASCIMENTO, MARIA DO 

NASCIMENTO, LUCINEI JANUARIO DE ARAGAO, FRANCISCO DO 

NASCIMENTO, ANA MARIA JANUARIO, JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, 

SANDRA MARIA JANUARIO, MANOEL BENEDITO JANUARIO Vistos etc. 

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos perante este juízo, por 

Deborah Cristina Januário, em decorrência da decisão proferida no 

id.14976060, sob o argumento de que, houve omissão deste juízo, quanto 

à forma que, deve se dar o pagamento do exame, bem como, o valor que, 

cabe a cada parte. Diante do exposto, nos termos do art. 1.022, inciso II, 

do Código de Processo Civil, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos 

embargos declaratórios, para que, passe a constar da decisão 

embargada: “O pagamento do exame fica de responsabilidade das partes 

(autora e requerida), na proporção de 50%[1] (cinquenta por cento) para 

cada uma que, deverão providenciar sua quitação até a data da coleta, no 

valor de R$ 1.635,00 (hum mil seiscentos e trinta e cinco reais)”. A 

presente é parte integrante da decisão proferida, ante seu teor 

complementar, devendo permanecer, no mais, todos os termos da decisão 

questionada. Outrossim, tendo em vista que, a parte requerida (Nadida e 

Kássia) já efetuou o pagamento da parte que lhe cabe, conforme 

comprovante acostado no id.15250563, INTIME-SE a parte autora, por meio 

de sua culta advogada, para que, efetue o pagamento do valor 

remanescente, ou seja, R$ 817,50 (oitocentos e dezessete reais e 

cinquenta centavos), no gabinete desta Vara Judicial, até o dia 

17.09.2018, sob pena do material coletado ser descartado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] R$ 817,50 (oitocentos 

e dezessete reais e cinquenta centavos).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036117-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENINE POVOAS DE ABREU (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO CASTRILLON ABDALA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO ABDALA QUEIROZ (EXECUTADO)

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1036117-71.2017.8.11.0041. 

EXEQUENTE: LUIS FERNANDO CASTRILLON ABDALA EXECUTADO: JOSE 

ANTONIO ABDALA QUEIROZ Vistos etc. INTIME-SE o autor, por meio de 

sua culta advogada, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca 

da penhora do id.14707119, bem como, sobre a petição do id.14873956, 

requerendo o que de direito. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013869-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OCINEY ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

MILTON PONGITORY DE MENEZES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA ALVES DA 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: 1013869-77.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): LUIZ OCINEY ALVES DE SOUZA RÉU: ANA CLAUDIA ALVES 

DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos, 

proposta por Luiz Ociney Alves de Sousa, em face de Ana Cláudia Alves 

da Silva, devidamente qualificados na inicial. Por desatendidos os 

requisitos da petição inicial, foi determinado no id. 13323199, sua emenda, 

quanto ao valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento. Contudo, embora a parte devidamente intimada, a 

irregularidade não foi sanada pela parte autora, conforme certificado no id. 

15368920. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 

321, do Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTA 

a presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso I, CPC. DEFIRO a gratuidade postulada. Transitada em julgado, 

cumpridas as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-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: 1029618-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GREICE DA CONCEICAO (ADVOGADO(A))

JUDISMAR ANTONIO ALMEIDA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (ADVOGADO(A))

JULIANE PAES DE PROENCA (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: 1029618-71.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): JUDISMAR ANTONIO ALMEIDA CAMPOS RÉU: JULIANE PAES 

DE PROENCA Vistos etc. Trata-se de ação Revisional de Alimentos, 

proposta por Judismar Antônio Almeida Campos, em face de Júlio Henrique 

Proença de Campos, devidamente qualificados na inicial. Esclarece a 

requerente que, moveu ação de separação litigiosa c/c alimentos, cuja 

sentença de mérito foi prolatada na data de 16/11/2011, já com trânsito em 

julgado certificado, contudo, o requerido não cumpriu o determinado 

judicialmente, no que se refere à partilha dos bens. Após regular trâmite, 

as partes realizaram acordo, em sessão de mediação, ocorrida em 

07/08/2018, cujo termo consta do id. 14593339. Instado a se manifestar, o 

zeloso Ministério Público se pronunciou favoravelmente à homologaçãoda 

avençao – id. 15321677. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos 

consta, HOMOLOGO por sentença, o acordo realizado entre as partes, 

cujos termos constam do id. 14593339, 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. Concedo a gratuidade processual postulada pela parte requerida. 

EXPEÇA-SE ofício à empresa Energisa S/A, para que realize o desconto 

da pensão alimentícia, diretamente, em folha de pagamento do requerido, 

transferindo-a para a conta informada no id. 14593339, em nome do 

adolescente. 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, 03 de outubro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1011855-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF (ADVOGADO(A))

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO (ADVOGADO(A))

VANESSA DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEMERSON FLAVIO DIAS PEREIRA E SILVA (REQUERIDO)

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1011855-23.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VANESSA DA SILVA BRITO REQUERIDO: HEMERSON 

FLAVIO DIAS PEREIRA E SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual, proposta por Hemerson Flávio Dias Pereira e Silva e Vanessa 

da Silva Brito, devidamente qualificados na inicial. Esclarecem os autores, 

que contraíram matrimônio na data de 26 de maio de 2011, sob o regime da 

comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento, acostado ao 

id. 13021489, sendo que, da união, adveio um filho, Ruan Flávio Brito Dias, 

nascido em 01 de maio de 2016 – id. 13021502. Informa a autora que, 

durante o casamento, amealharam direitos sobre o veículo Ford Ecosport, 

placa OBE8471 – id. 13021540. Consigno que, não houve alteração do 

nome de solteiro. A ação foi recebida – id. 13025142, oportunidade em que 

concedida a gratuidade processual. O Ministério Público se manifestou no 

id. 13765509 e 14810442, pugnando pela readequação do acordo, 

estabelecendo novas disposições quanto aos alimentos do filho, após o 

qual não se oporia à homologação do acordo. No id. 15343990, as partes 

retificaram o acordo, atendendo aos pronunciamentos Ministeriais. 

Verifica-se que as partes são capazes e estão representadas, sendo que 

os termos do acordo atendem aos interesses do filho adolescente, que 

conta com parecer favorável do ilustre Ministério Público. Diante do 

exposto, e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, III, 

letra “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, os termos do acordo 

realizado pelas partes, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais 

e, via de consequência, decreto o DIVÓRCIO de HEMERSON FLÁVIO DIAS 

PEREIRA E SILVA e VANESSA DA SILVA BRITO, com fundamento nos 

arts. 226, §6º, da Constituição da República e 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. Consigno que, a 

abertura da conta em nome do adolescente para percepção dos alimentos 

é providência que cabe a parte. Transitada em julgado, após as 

formalidades e baixas legais, arquivem-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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026342-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUYCI APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LAZZAROTTO (EXECUTADO)

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: 1026342-32.2017.8.11.0041. 

EXEQUENTE: LUYCI APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDO EXECUTADO: 

MARCELO LAZZAROTTO Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença, proposto por Luyci Aparecida de Oliveira Fernando, em face de 

Marcelo Lazzaroto, devidamente qualificados na inicial. No id. 15351229, a 

parte autora informou o cumprimento integral da obrigação em atraso, 

pugnando pela extinção da ação, com fundamento no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, diante do pagamento integral do débito ora 

executado. 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, 03 de outubro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito
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2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006894-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. D. M. (REQUERENTE)

H. R. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. V. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, dando 

prosseguimento ao feito. Cuiabá, 4 de outubro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008361-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. F. (EXEQUENTE)

T. B. Q. F. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. O. E. S. (EXECUTADO)

A. R. P. E. S. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente,para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca da petição 

apresentada pelo requerido. Cuiabá, 4 de outubro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1015525-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE CAROLINE LIMA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

BENEDITA HELENA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INOCENCIO DA COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo à intimação da parte autora para, querendo, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre o relatório de estudo interprofissional.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000618-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES RAMIRES BARBOSA TENORIO DE ALBUQUERQUE 

(REQUERENTE)

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO BARBOSA TENORIO DE ALBUQUERQUE 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI RAMIRES DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, apresentando 

aos autos, manifestando acerca da cota ministerial de ID 15378440, bem 

como se manifeste acerca da petição da Fazenda Pública apresentada ao 

ID 14766899. Cuiabá, 4 de outubro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1017038-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. (ADVOGADO(A))

G. G. D. S. (ADVOGADO(A))

D. A. M. (EXEQUENTE)

M. G. D. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. D. A. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias,acerca da 

devolução do mandado de citação. Cuiabá, 4 de outubro de 2018 

(assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035218-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO (ADVOGADO(A))

JOANIL VITURINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

GENIVAL PEREIRA FARIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e da 

CNGC/2017, impulsiono o presente feito para intimar a parte requerente 

para que, dentro do prazo de 15 dias, apresente sua manifestação frente 

a justificativa apresentada pela parte requerida. Cuiabá, 4 de outubro de 

2018. Mirelli Silva. Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D - Bairro: Centro Político 

Administrativo - Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905 - Fone: (65) 3648-6456/ 

6455

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008468-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

IRENE MARIA VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZER DE MELLO SERRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar as partes para 

manifestarem acerca do Laudo Psicossocial acostado aos autos, dentro 

do prazo comum de 15 dias. Cuiabá, 4 de outubro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028177-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. M. S. (ADVOGADO(A))

L. M. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. A. F. (EXECUTADO)

B. D. B. N. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 
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ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca da 

devolução do mandado de penhora. Cuiabá, 4 de outubro de 2018 

(assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1030591-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ROSEANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

YARA TAINA DA SILVA OLIVEIRA NEVES (ADVOGADO(A))

GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE MORAES 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DE SOUZA FREITAS (REQUERIDO)

ROSILENE SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca da 

Contestação apresentada. Em tempo, certifico que não houve 

manifestação da parte requerente acerca do Laudo Psicossocial acostado 

aos autos. Cuiabá, 4 de outubro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000663-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. M. D. (REQUERENTE)

REGINA DA SILVA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENO DIAS RIBEIRO (INVENTARIADO)

CAROLINA GALVAO PERES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IRENO DIAS RIBEIRO JUNIOR (HERDEIRO)

D. A. M. D. (HERDEIRO)

CAROLINA GALVAO PERES (ADVOGADO(A))

PRISCILA NUNES RIBEIRO (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSA MARIA PEREIRA RIBEIRO (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o presente 

feito para certificar que o inventariante não procedeu a juntada das 

certidões determinadas no despacho inicial, apresentando apenas a 

certidão negativa da PGE e da ANOREG. Ademais, embora o AR tenha 

sido devidamente recebido pela UNICREDI, não houve por parte da 

instituição financeira, resposta ao ofício encaminhado. Sendo assim, 

impulsiono o presente feito para que o inventariante manifeste acerca da 

devolução dos ofícios, bem como apresente os documentos e certidões 

faltantes, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 2018-10-04. Mirelli Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019381-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS (ADVOGADO(A))

PATRICIA HELLEN GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONY SOARES RAMOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

PATRICIA HELLEN GUIMARAES (HERDEIRO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

P. G. R. (HERDEIRO)

I. G. R. (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a inventariante, 

para manifestar dentro do prazo de 15 dias, dando integral cumprimento 

ao despacho inicial. Cuiabá, 4 de outubro de 2018 (assinado digitalmente) 

Mirelli Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 580 Nr: 1903-77.1994.811.0041

 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: AMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDFDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VIEIRA JÚNIOR - UNIJURIS - 

OAB:3.969, ROSICLER SAPORSKI - OAB:10894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que foram juntados os documentos necessários, bem como, 

que há concordância da Fazenda Pública Estadual, expeça-se o formal de 

partilha.

Intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

na Secretaria desta Vara Judicial as cópias dos autos que deverão 

compor o formal de partilha e promova-se a juntada ao processo dos 

comprovantes de recolhimento da taxa de expedição e dos selos.

Feito isso, expeça-se o formal de partilha e arquive-se o processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 742268 Nr: 39148-29.2011.811.0041

 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: JDSLJ, HDSL, MDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719/MT, ELIANA FERREIRA NEVES - OAB:10474, JESSYKA 

LINDAURA CRISOSTOMO SODRÉ FARIA - OAB:16.296, JESSYKA 

LINDAURA CRISOSTOMO SODRÉ FARIAS - OAB:16.296/MT, KATIA 

REGINA SANTANA NUNES - OAB:15.510/MT, MARIA EDUARDA 

RAMAL.HO QUEIROZ - OAB:OAB/MT 17.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOELLA LEANDRO CURTY 

DA CUNHA - OAB:13801

 CERTIFICO que, tendo em vista que, após o despacho determinando a 

manifestação das partes, os autos foram em carga com os procuradores 

da requerente. Sendo assim, procedo a intimação da parte requerida a fim 

de que se manifeste requerendo o que entender de direito, dentro do 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 96050 Nr: 134-73.1990.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VIDAL - OAB:0266/MT, 

RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO BARRIO JUNIOR - 

OAB:16.640/MT, TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - 

OAB:4717/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente a comparecer em secretaria para retirada de 
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documentos, dentro do prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 204598 Nr: 18583-54.2005.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILARINA DE ARRUDA GUIMARÃES, LAURA ELENA 

FIGUEIREDO GUIMARAES, SILVIA MARIA DA COSTA, MARIA ANTONIA DE 

ARRUDA, DAIANE APARECIDA DE ARRUDA, VANESSA DA COSTA 

GUIMARÃES, LUIZ EDUARDO FIGUEIREDO GUIMARÃES, LEDA EMILIA 

FIGUEIREDO GUIMARÃES, CAMILA APARECIDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSVALDO VIEIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5.926/MT, HERNANDES GONÇALVES DE LIMA - OAB:OAB/MT 

11.806, JUSCELINO LUIS RODRIGUES NETO - OAB:4.340-B/MT, MILTON 

ALVES DAMASCENO - OAB:3.620/MT, OTAVIO FERREIRA MENDES 

FILHO - OAB:4.985/MT, WESLEY JOSÉ FERREIRA - OAB:5.669/MT, 

WESSON ALVES DE MARTINS PINHEIRO - OAB:2409 A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente a comparecer em secretaria para retirada de 

documentos, dentro do prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 247394 Nr: 23988-37.2006.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO OSVALDO VIEIRA GUIMARÃES, ILARINA DE 

ARRUDA GUIMARÃES, SILVIA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA HELENA FIGUEIREDO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:OAB/MT 4.340-B, MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - OAB:4.176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT, WESON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - OAB:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente a comparecer em secretaria para retirada de 

documentos, dentro do prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 416445 Nr: 4200-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCP, FLDCP, JMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente a comparecer em secretaria para retirada de 

documentos, dentro do prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 740944 Nr: 37714-05.2011.811.0041

 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: MSN, STDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, Heloisa Ferreira Miccoli - OAB:, JOELMA DOS REIS 

RIBEIRO - OAB:17016/MT, LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES - 

OAB:20823/O, thalisson gayva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12.162

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerida para que, dentro do prazo de 15 dias, manifeste 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 208516 Nr: 19532-78.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLDC, NRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VINICIUS LEVENTI DE 

MENDONÇA - OAB:16363, RUBIA SEMONE LEVENTI - OAB:10854, 

RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O

 Visto.

 O conteúdo da petição de fls. 196/197 em nada se relaciona com esta 

ação executiva.

 Portanto, determino o seu desentranhamento e intimação da parte 

interessada para retirá-la em balcão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de ser descartada.

 Decorrido o prazo, retornem os autos ao arquivo.

 Intimem-se

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1140682 Nr: 27683-47.2016.811.0041

 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: VRDA, VRDA, ARDA, VRDA, TR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - 

OAB:6491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que embora a requerente tenha sido regularmente intimada, 

conforme comprovante de fls. 55, não manifestou até a presente data. 

Sendo assim, remeto os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 265722 Nr: 23449-71.2006.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE BRITO SOUZA, MARIA EMILIA DE BRITO 

SIMOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROBLES DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre o requerimento de fls. 208/210, observo que este juízo já foi 

advertido em duas oportunidades pela Corregedoria-Geral de Justiça por 

solicitar, via ofícios, informações da Receita Federal, com expressa 

determinação para que todas as informações sejam solicitadas via 

INFOJUD, reprimenda que ocorreu mesmo quando a informação não podia 

ser obtida pelo referido sistema.

O mesmo se dá com as informações pretendidas no requerimento 

formulado neste processo, ou seja, não pudem ser obtidas pelo sistema 

Infojud.

Por isso, diante da vedação da solicitação de informações via ofícios, 

expeça-se alvará autorizando a inventariante ou seu advogado à obterem 

as informações sobre o imposto de renda da inventariada Maria Robles 

Albuquerque, diretamente perante a Receita Federal do Brasil.

Após, aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério
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 Cod. Proc.: 1033024 Nr: 38136-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR JACOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:9245/O

 CERTIFICO que, muito embora a parte requerida tenha sido devidamente 

intimada, esta quedou-se inerte nada manifestando até esta data. Sendo 

assim remeto os autos ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 943 Nr: 6369-12.1997.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAdC, EBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZBdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - 

OAB:16335 OAB/MT, DEYSE DE MORAIS CORREA - OAB:16820/MT, 

ELAINE FRANCO ALONSO DE OLIVEIRA - OAB:14743/MT, EUNICE 

ELISIA SILVA OLIVEIRA - OAB:16543, Fabio Henrique Prado Cruz - 

OAB:21.130/MT, JUCINEI DA SILVA NUNES - OAB:11.799/MT, JUCINEI 

DA SILVA NUNES - OAB:11799/O, KÉSIA JULLI SOUZA ARRUDA - 

OAB:19800/O, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 

3.127-A, NAIANE CAVALCANTE BATISTA - OAB:22937/O, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, SERGIO HENRIQUE K. 

KOBAYASHI - OAB:6180/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - 

OAB:12456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

No requerimento de fls. 128/133, a herdeira Alessandra Bernardes da 

Cruz, informa o falecimento do herdeiro Eric Bernardes da Cruz, e pede 

sua nomeação para exercer a função de inventariante.

O inventariante é o representante do espólio. Porém, no caso posto, houve 

julgamento da partilha, de modo que, o direito de cada um dos herdeiros 

agora está circunscrito aos bens do seu quinhão (Código Civil, art. 2.023).

Portanto, conforme o disposto no art. 1.991, a função do inventariante 

encerrou-se com a partilha.

Logo, compete a qualquer dos herdeiros promover o cumprimento da 

sentença para expedição do formal de partilha.

Diante do exposto, indefiro o requerimento de fls. 128/133.

Aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias, o cumprimento da sentença.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 721217 Nr: 16711-91.2011.811.0041

 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: GRACIELE VANESSA CORREA DE MORAES ROSA 

FERREIRA, EDSON ROSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WALDIR PAES DE BARROS 

CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE PAULA LIMA - 

OAB:2029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a requerente a comparecer em secretaria para 

retirada de documentos dentro do prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 766693 Nr: 19459-62.2012.811.0041

 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: SONIA MARIA MACIEL DE SOUZA SANTOS, ALEX 

MACIEL DE SOUZA SANTOS, CELIA MACIEL DE SOUZA SANTOS, LUIS 

FERNANDO MACIEL DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LEIDE MACIEL DE SOUZA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENY RIBEIRO SOARES - 

OAB:1281, JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - OAB:9776/MT, 

ZORAIDE OLIVEIRA SOARES - OAB:2443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar o inventariante a manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 773007 Nr: 26137-93.2012.811.0041

 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: LUZIA DAS GRAÇAS ARRUDA LEMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GABRIEL LEMOS DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar o inventariante a manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828209 Nr: 34070-83.2013.811.0041

 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: NAIR ALVES, REGINALDO ALVES SANTANA, PAULA 

REGINA ALVES SANTANA, DOMINGAS ALVES SANTANA, DEUSDETE 

ALVES SANTANA, MARINALVA ALVES SANTANA DE JESUS, NAIR 

ALVES, MARIA DE FÁTIMA ALVES SANTANA, REGINA PAULA ALVES 

SANTANA, ORMI ALVES SANTANA VITURINO, DEUZINA ALVES 

SANTANA BRITO, RAUL BARBOSA SANTANA, FBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULINO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE - 

OAB:15.173-B/MT, IONE FILOMENA DOS SANTOS - OAB:21956/O/MT, 

JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES 

- OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EMANUELE ROCHA 

SILVA SANTANA, para devolução dos autos nº 34070-83.2013.811.0041, 

Protocolo 828209, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1099576 Nr: 10407-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCAB, FLDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:OAB/MT 15714-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COUTINHO DESTRO - 

OAB:21.302, DIEGO ANTONIO MARTINS - OAB:OAB.20.429/A, ZIRALDO 

MARTINS VIEIRA - OAB:15366/GO

 Visto.

Cuida-se de ação de execução de alimentos em que a parte exequente 

informou que o débito foi quitado, e requereu a extinção do processo (fls. 

101/102).

É o relatório.

D E C I D O.
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Considerando que o débito foi quitado (fls. 98/99), DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro ao executado a gratuidade processual.

Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado em juízo (fl. 37), 

conforme requerido à fl. 101, tendo em vista poderes específicos 

outorgados à fl. 10.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 754753 Nr: 6746-55.2012.811.0041

 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: FRR, WBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565, LYZIA S. MENNA BARRETO FERREIRA - 

OAB:7329-MT, STANLEY MARCUS COSTA - OAB:335.726/SP, THIAGO 

AUGUSTO BITTAR - OAB:16017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Retifique-se a capa dos autos para cumprimento de sentença.

 Nos termos do art. 536 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir o acordo 

homologado nestes autos, sob pena de serem adotadas medidas 

coercitivas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 818330 Nr: 24689-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EN, IMRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Morelli Junior - 

OAB:316.710/OAB-SP, LUIS CARLOS CORREA DE MELO - OAB:8690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA HERNANDES 

MERIGHI - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 Visto.

 Em que pese ter sido determinada a intimação da executada, senhora 

Marley Soares Fernandes, na pessoa de seus advogados, constato que 

são justamente esses os exequentes, conforme se extrai na petição de 

fls. 1.014/1.018.

 Assim, intime-se pessoalmente a executada, nos termos da decisão de fl. 

1.046.

 Decorrido o prazo sem pagamento, conclusos para análise dos 

requerimentos de fls. 1.052/1.053.

 Intimem-se

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 846007 Nr: 49641-94.2013.811.0041

 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: JDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMDCSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI INES JAGER PEREGO - 

OAB:15901

 Procedo a intimação da advogada da parte requerida, para apresentar 

nos autos os dados bancários para que seja expedido o ofício 

descontando a pensão alimentícia, no prazo legal, caso não seja 

apresentado os autos será arquivado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018269-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SULAMIRTES CAMPOS PRADO (REQUERENTE)

EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Anita Pereira Tavares (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1018269-37.2018.8.11.0041 Visto. 1. Trata-se de ação de inventário 

proposta por Sulamirtes Campos Prado em razão do falecimento de Anita 

Pereira Tavares. 2. Nos termos do art. 617, inciso III, do Código de 

Processo Civil, NOMEIO a requerente para exercer a função de 

inventariante. 3. No prazo de 5 (cinco) dias, a requerente deverá 

comparecer à Secretaria desta Vara Judicial para firmar termo de 

compromisso de bem e fielmente cumprir a função. 4. Prestado o 

compromisso, deverá apresentar as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, no prazo 

de 20 (vinte) dias úteis, contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação 

dos herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do Código de 

Processo Civil, sob pena de remoção. 5. As primeiras declarações 

deverão ser instruídas com os seguintes documentos: a) certidões 

atualizadas de inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) certidões 

negativas de débitos fiscais expedidas pela Prefeitura Municipal (do 

domicílio da inventariada e onde estiverem localizados os bens), pelo 

Estado de Mato Grosso (SEFAZ e PGE) e da Receita Federal; d) certidão 

de inexistência de testamento (Prov. n. 56/2016/CNJ). 6. Caso não haja 

litígio quanto à partilha, no prazo para as primeiras declarações, 

observados os requisitos legais, a inventariante poderá requerer a 

conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário (CPC, art. 

659), mediante a apresentação de acordo de partilha e instrumentos de 

procuração de todos os herdeiros. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016574-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RENATO DE SOUZA PINTO (REQUERENTE)

GILMAR DE SOUZA PINTO (REQUERENTE)

LARISSA DE SOUZA PINTO (REQUERENTE)

Daniela Molina Barcellos (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA PINTO (REQUERIDO)

EVALINA DE SOUZA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1016574-48.2018.8.11.0041 Visto. 1. Cuida-se de ação de arrolamento 

sumário proposta pelos herdeiros de Luiz Gonzaga Pinto e Evalina de 

Souza Pinto. 2. Com efeito, dispõe o art. 659 do Código de Processo Civil, 

que nas ações de arrolamento sumário a partilha amigável celebrada entre 

capazes será homologada de plano pelo juiz, nos termos da lei. 3. 

Analisando os autos, verifica-se que a petição inicial não foi instruída com 

os documentos necessários para o processamento da ação, e que 

impedem a homologação, sendo eles os seguintes: a) certidão atualizada 

do inteiro teor da matrícula do imóvel que integra o acervo hereditário; b) 

certidão negativa emitida pela Procuradoria-Geral do Estado, em nome da 

inventariada Evalina; c) certidões negativas expedidas pela 

SEFAZ-Secretaria de Fazenda de Estado de Mato Grosso, em nome de 

ambos os inventariados; d) certidão de inexistência de testamento 

(Provimento n. 56/2016/CNJ), em nome de ambos os inventariados. 4. 

Sendo assim, com base no art. 320 e no art. 330, inciso IV, do CPC, a 

inicial deve ser emendada, sob pena de indeferimento. 5. Nomeio a 

requerente Larissa de Souza Pinto para exercer a função de 

inventariante, independentemente da lavratura do termo de compromisso. 

6. Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

instruam os autos com os documentos relacionados nesta decisão, sob 
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pena de indeferimento da petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1032363-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. S. D. M. (ADVOGADO(A))

N. A. M. D. S. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. M. (REQUERIDO)

 

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. 1032363-87.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$2,000.00 ESPÉCIE: [Alimentos]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

Nome: NEURENY APARECIDA MEDEIROS DA SILVA MIRANDA Endereço: 

Rua 9, 12, QD 08, Parque Atalaia, CUIABÁ - MT - CEP: 78094-662 POLO 

PASSIVO: Nome: GEOENSE MARQUES MIRADA Endereço: RUA SANTA 

MARIA, 77, SÃO MATEUS, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-816 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE: NEURENY APARECIDA 

MEDEIROS DA SILVA MIRANDA, conforme Despacho ID n. 15713726. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da da intimação, ou ao término do prazo para 

que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). CUIABÁ, 4 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1024064-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA (ADVOGADO(A))

CAROLINA CASTILHO NUNES RONDON (ADVOGADO(A))

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

EDUARDO BRUNO BANDEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS (ADVOGADO(A))

ENOC BANDEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1024064-58.2017.8.11.0041. Ação: 

Interdição com pedido de tutela provisória de urgência. Vistos, etc... Diante 

do informado na certidão de Id n. 14527974 revogo a nomeação do 

Curador nomeado anteriormente, Id n. 9613208, pág. 2, e nomeio, em 

substituição, o d. Defensor Público Dr. Emídio de Almeida Rios, como 

curador do Requerido, a quem se dará vista dos autos para os fins de 

direito pelo prazo legal. Após, considerando os termos do ofício n. 

078/2018, datado de 29/05/2018, subscrito pelo Dr. Alexandre Sousa Lima 

Falconi, gerente da psiquiatria forense – Diretoria Metropolitana de 

Medicina Legal, informando sobre a suspensão de realização e o 

agendamento das perícias cíveis de interdição por tempo indeterminado, 

intime-se o Requerente, através de seus d. patronos, para que informe se 

possui interesse em realizar a perícia médica do Interditando de forma 

particular, devendo, para tanto, arcar com os custos do referido ato, 

indicando, inclusive, médico, com sua qualificação e endereço, para futura 

substituição ao perito designado e nomeação para realização da perícia, 

para fins de prosseguimento e encerramento do feito. Caso seja a 

manifestação do Requerente negativa, aguarde-se pelo prazo de 90 

(noventa) dias, uma solução para o caso. Decorrido este prazo 

certifique-se e conclusos para deliberação ou decisão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 130283 Nr: 16619-94.2003.811.0041

 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: HCM, EGDC, GADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - OAB:3608, 

EGYDIO DE SOUZA NEVES - OAB:342/MT, HEITOR CORREA DA ROCHA 

- OAB:4546/MT, MILTON ALVES DAMACENO - OAB:3.620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Se não bastasse, conforme bem explica o douto jurista José Miguel 

Garcia Medina:“No regime do Código de Processo Civil de 2015, a prova de 

quitação dos tributos não é condição para a homologação. De acordo com 

o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, basta que se intime a Fazenda 

Pública para lançamento do tributo cabível.” (...)“No caso previsto no art. 

664 do CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em função do valor 

dos bens apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere 

ao art. 672, parece ter havido erro de redação, pois o tema é versado pelo 

art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611) Pelo exposto e com fundamento no art. 2015 do Código Civil 

homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o plano de partilha amigável, constante dos autos, em especial às 

fls. 709/730, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o 

trânsito em julgado, e, desde que confirmado o pagamento das 

custas/taxas, expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão de 

pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância de 

que é requisito para o registro a comprovação de pagamento ou isenção 

de tributos e inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, 

Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 

7.850/2002, do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, art. 143. 

Atendidas as determinações supra, cientifique a Fazenda Pública “para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC).Após, certificado o trânsito em 

julgado, e, se nada mais requerido no prazo de trinta dias, fls. 730, 

arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas. Custas 

nos termos da lei.Cumpra-se, com a observância das formas e prazos 

legais.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1213106 Nr: 9340-66.2017.811.0041

 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: ZDSM, SCDSM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÁ PINHEIRO 

SCATAMBURLLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando a juntada de fls. 103/106, e, não sendo o caso de 

peticionamento eletrônico, s.m.j., intime-se a advogada nominada às fls. 

106, para que regularize/assine a referida petição de fls. 103/106, no 

prazo de cinco dias. Se decorrido o prazo, sem nenhuma providência, ao 

arquivo com as cautelas de estilo, tendo em vista inclusive a sentença 

prolatada às fls. 17.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1162604 Nr: 36993-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDA, FBDA, MBDAR, EDPBDA, CGDA, LGDA, AGDA, 

ACDA, EDLBDA, LABDA, CBDA, LBDA, NBDAF, ABDA, LBDA, DCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJRDA, EDJBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7.590-B/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Diante do noticiado às fls. 134/135 pelo inventariante, defiro o pedido de 

dilação de prazo, por sessenta dias, a fim de viabilizar as providências 

ainda necessárias ao prosseguimento deste processo, conforme 

determinado às fls. 133, inclusive para fins de eventual suspensão, e, em 

seguida, voltem conclusos.

 Se decorrido o prazo sem nenhuma informação/providência, intime-se 

pessoalmente o inventariante para que manifeste interesse neste 

processo no prazo de cinco dias, sob pena de remoção ou extinção e 

arquivamento, art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Após, voltem 

conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 951493 Nr: 667-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKS, SBFS, CSB, AVFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, CAMILA SOUSA REZENDE - OAB:19546, 

FABIO DIAS FERREIRA - OAB:14.548/MT, FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548, ROSANGELA PASSADORE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Objetivando viabilizar o prosseguimento e conclusão deste processo de 

inventário, primeiramente, cumpra-se conforme determinado nos autos em 

apenso de Habilitação de Crédito, (código 1274839), mormente porque nos 

termos do art. 642 do CPC, antes da partilha, poderão os credores do 

espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas 

e exigíveis. E mais:

 “...Como é sabido, a finalidade precípua do inventário é a arrecadação 

dos bens deixados pelo falecido para, depois de pagas as dívidas e 

tributos existentes, ser partilhado o acervo líquido entre os herdeiros. 2. 

Nesse contexto, considerando que os bens reservados no plano de 

partilha apresentado pela inventariante são insuficientes para a quitação 

das dívidas do falecido, na esteira da decisão acoimada, mostra-se 

inviável a sua homologação...” (RAI 70071199343, Oitava Câmara Cível, 

TJRS, Julgado em 15/12/2016).

 Assim sendo, depois de cumprido o determinado nos autos do incidente 

de Habilitação de Crédito, código 1274839, voltem os processos 

conclusos para análise.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1274839 Nr: 29350-34.2017.811.0041

 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: BDBS, CSB, SBFS, AVFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJS, AKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362, FABIO DIAS FERREIRA - OAB:14548, FABIO 

DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.548, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.801-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT

 Vistos, etc...

 Se confirmado pela Secretaria judicial o pagamento das custas, fls. 95 e 

101, dê-se prosseguimento ao feito conforme determinado às fls. 92. 

Após, voltem conclusos juntamente com o processo principal, em apenso, 

código 951493. Às providências.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1144460 Nr: 29381-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDPSC, IC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANOEL - 

OAB:19.532/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR BUSIQUIA - 

OAB:11.564-A

 Vistos etc...

 Antes de tudo, providencie a Sra. Gestora a assinatura da certidão de fls. 

144. No mais, para viabilizar a análise, diante dos postulado nestes autos, 

proceda-se o apensamento aos autos do inventário sob o nº 

6947-42.2015.811.0041, fls. 05. Além disso, oficie-se, ainda, conforme se 

requer às fls. 115, último parágrafo, fixando o prazo de cinco dias para 

resposta a este Juízo.

 Após, oportunize-se a manifestação das partes no prazo de dez dias, e, 

em seguida, voltem os processos conclusos, depois de cumprido o o 

determinado nestes e naqueles autos, código 965059, a serem 

apensados. Às providências.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 228351 Nr: 35519-57.2005.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBSDS, ELSDS, ESDS, JGSDS, LLSDST, ÚSDS, LSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, CARLOS FREDERICK S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7.355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582/MT

 (...) Onde o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro 

de redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in 

NCPC Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 

José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e com 

fundamento no art. 2015 do Código Civil, homologo por sentença, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos o plano de partilha apresentado 

às fls. 232/234, complementado às fls. 238/239, salvo erro, omissão e 

eventual direito de terceiro.Outrossim, atento ainda ao que consta às fls. 

233, retifico o valor da causa para uma importância mais adequada de R$ 

91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais), e, consequentemente, 
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deverá haver o pagamento-complementação das custas/taxas que ainda 

forem apuradas. Neste sentido, aliás: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE 

OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÃO DE ORDEM PÚBLICA AS REGRAS QUE 

DISPÕEM SOBRE O VALOR DA CAUSA (...) PORTANTO, O VALOR DA 

CAUSA PODE SER ALTERADO EX OFFICIO PELO JUIZ. (...) (TJRS – RAI N. 

70034557082, JULGADO EM 05.03.2010). Decorrido o trânsito em julgado, 

expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão de pagamento, carta 

de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância de que é requisito para 

o registro a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, 

do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, art. 143. Procedam-se as 

retificações e anotações necessárias, inclusive na autuação, quanto à 

conversão para arrolamento sumário e retificação do valor da 

causa.Atendidas as determinações supra, cientifique a Fazenda Pública 

“para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC).Após, certificado o 

trânsito em julgado, arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas. Custas nos termos da lei.Cumpra-se, com a 

observância das formas e prazos legais.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 340676 Nr: 10892-81.2008.811.0041

 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: MADAS, LCDSA, AADAP, LHAA, LFDSA, RBDF, 

JPMDA, CJDA, NAFRDA, RMAA, LDFF, MAAA, MAAAA, JMAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDASDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES BALERONI - OAB:882, 

MURILLO ESPINOLA - OAB:, ORLANDO CAMPOS BALERONI - 

OAB:4849, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, VICTOR 

HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Hugo Senhorini de 

Aquino - OAB:

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos verifica-se que o processo foi sentenciado às fls. 

469/470.

 Às fls. 584/588, os herdeiros Luiz Claudio da Silva Assis e Maria Antonia 

de Assis Schimidt, em face da sentença prolatada, manifestaram nos 

autos questionando o recebimento a menor de valores 

inventariados/partilhados.

 Objetivando dirimir esta questão adveio aos autos, conforme determinado 

por este Juízo, o extrato de fls. 599/599v.

 A inventariante manifestou às fls. 603/611, prestando contas, e, 

reconhecendo que teria havido recebimento a menor de valores objeto 

deste inventário, pelos herdeiros.

 Assim sendo, intimem-se os herdeiros Luiz Claudio da Silva Assis e Maria 

Antonia de Assis Schimidt, conforme requerido, fls. 611, para que 

manifestem no prazo de quinze dias, se estão de acordo com o pretendido 

pela inventariante, inclusive quanto aos valores indicados às fls. 610/611, 

tendo em vista inclusive o documento de fls. 612/623. Após, voltem 

conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 754220 Nr: 6189-68.2012.811.0041

 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: MGDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIÃO O. OLIVEIRA LOTT - 

OAB:14.246/MT, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:9.793, 

RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - OAB:14523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) :“No regime do Código de Processo Civil de 2015, a prova de quitação 

dos tributos não é condição para a homologação. De acordo com o § 2.º 

do art. 659 da nova lei processual, basta que se intime a Fazenda Pública 

para lançamento do tributo cabível.” (...)“No caso previsto no art. 664 do 

CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em função do valor dos bens 

apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, 

parece ter havido erro de redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do 

CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611) Pelo exposto e com fundamento no art. 2015 do Código Civil, 

homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o plano de partilha/adjudicação apresentado às fls. 08 e 78, salvo 

erro, omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o trânsito em 

julgado, expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão de 

pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância de 

que é requisito para o registro a comprovação de pagamento ou isenção 

de tributos e inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, 

Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 

7.850/2002, do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, art. 143. 

Atendidas as determinações supra, cientifique a Fazenda Pública “para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC).Após, certificado o trânsito em 

julgado, arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas. 

Sem custas.Cumpra-se, com a observância das formas e prazos 

legais.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 68436 Nr: 3512-27.1996.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS(C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ALVES DOS SANTOS - 

OAB:9453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Atento ao teor da petição de fls. 52 do inventariante, para que possa ser 

dado prosseguimento e conclusão a este processo, pelo rito de 

arrolamento sumário, necessário que demonstre a anuência e capacidade 

de todos os interessados/herdeiros, bem como comprove, ainda, a 

inexistência de registro de testamento em nome do de cujus, nos termos 

do Provimento n. 56/2016 do CNJ.

 Além disso, deverá, ainda, no prazo de vinte dias, apresentar, ratificar ou 

retificar plano de partilha, com a indicação do(s) bem(ns)/patrimônio, 

valor(es) e cota parte de cada herdeiro ou pedido de adjudicação, em 

observância ainda do art. 1829 do Código Civil.

 Após, voltem os autos conclusos para análise quanto ao imediato 

julgamento-homologação ou ulteriores deliberações, se for o caso.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 77946 Nr: 18069-09.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405, 

ISABELLY FURTUNATO - OAB:21.705-B/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ 

DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TELDO HENRIQUE TALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:21.603-0/MT

 Vistos, etc...

 Conforme se verifica às fls. 437 fora determinado por este Juízo a 

realização do cálculo judicial, que se encontra às fls. 438/438v.

 Dito isso, e, considerando a concordância da parte exequente, fls. 440, e 

a inércia do executado, conforme certificado às fls. 441, homologo o 

cálculo judicial de fls. 438/438v. Neste sentido, aliás:

 “...Oportunizado às partes se manifestarem sobre o cálculo do perito e 

quedando inertes, correta a homologação o cálculo. - A parte não se 

insurgiu por meio do recurso próprio, operando-se a preclusão, conforme 

disposto no art. 507 do CPC/15...AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (RAI 70070586508, TJRS, Julgado em 29/09/2016).

 Assim sendo, e, tendo em vista ainda o lapso temporal transcorrido, fls. 
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438, a fim de melhor viabilizar o presente cumprimento de sentença, 

intime-se a parte exequente para que manifeste no prazo de quinze 

atualizando o valor que ainda estiver inadimplido pelo executado, e, 

requerendo o que mais de direito. Após, voltem os autos imediatamente 

conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1201374 Nr: 5092-57.2017.811.0041

 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: HASC, JAMS, JCLDS, SAM, JAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DIRENE DE MORAES 

- OAB:13878

 (...) Precedentes. A peculiaridade do caso dos autos, que retrata a 

co-habitação da menor por mais de sete anos com os tios-avós maternos, 

bem como o afeto e o carinho mantidos com os genitores, recomenda que 

a guarda da menina seja estabelecida de forma compartilhada. Tal 

situação, também endossada pelo Ministério Público, bem atende ao 

interesse da criança e dos demais envolvidos...” (Apelação Cível Nº 

70074827650, TJRS, Julgado em 07/12/2017)No mais, visando ainda 

melhor respaldar a presente decisão liminar, embora em cognição sumária, 

foi apurado pelo estudo social, a princípio, a seguinte situação:(...) 

“Considerando o Estudo realizado, verificamos que ambos os requerentes 

Sra Sonia e Sr. João avós maternos da Helena, vem exercendo a guarda 

compartilhada da infante em tela desde a tenra idade, e foram eles os 

avós quem deram suporte, apoio e que dedicam aos cuidados para com a 

neta principalmente no que tange a saúde, a alimentação e outros, visto 

que foi e continua sendo eles quem se dedica em tempo integral aos 

cuidados da neta.” (...)Diante portanto da manifestação favorável do 

Ministério Público e do que mais consta dos autos até o momento, incluindo 

os documentos apresentados, defiro, como medida acautelatória, o pedido 

de tutela de urgência e concedo provisoriamente a guarda compartilhada 

da menor H.A.S.C., a qual será exercida entre os Requerentes (genitora e 

avós maternos) e o Requerido (genitor), fixando, todavia, a residência da 

infante na casa dos Requerentes (avós maternos), conforme pretendido, 

podendo o Requerido/genitor exercer o seu direito de 

convivência/visitação de maneira livre, avisando com antecedência, 

ressalvada eventual demonstração em outro sentido, quanto à 

inviabilidade.No mais, considerando a contestação/reconvenção 

apresentada pelo Requerido/genitor às fls. 156/168, questionando 

inclusive o valor da causa e o deferimento da justiça gratuita, intime-se a 

parte Requerente para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Às 

providências, expedindo o necessário. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 379425 Nr: 15139-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AT, LCT, MJT, FAM, JDT, EDPT, JFT, EPT, CTT, DPT, JPT, 

GPT, EPT, ODCT, FPT, ATP, EDATT, RTG, FTDF, JPT, MPT, DPT, JCT, 

EDTDJT, NDATDC, STDA, EDJT, CATDS, JTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBATF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9.056/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Compulsando os autos verifica-se às fls. 314/314v, este processo de 

inventário foi sentenciado com a efetivação da partilha e reserva do 

quinhão pertencente ao herdeiro incapaz Luiz Carlos Teixeira, fls. 229.

 Observa-se, ainda, o referido herdeiro através do atual curador, fls. 341, 

manifestou às fls. 332/338 e 390/390v, pretendendo, com a juntada de 

documentos, o levantamento de valores depositados em seu favor, em 

razão deste processo de inventário, direito sucessório.

 Assim sendo, e, por haver interesse de pessoa sob curatela, fls. 341, 

primeiramente, em observância do art. 178, II, do Código de Processo Civil, 

dê-se vista ao Ministério Público, com atuação neste Juízo, para que 

manifeste especificamente sobre esta pretensão de levantamento de 

valores, diante da noticiada necessidade do curatelado, conforme 

reiteração de fls. 390/390v.

 Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1059409 Nr: 50736-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDC, ILC, LCFC, MAAM, MAM, FMCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 6.576, RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - 

OAB:24421/O, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - OAB:14974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Antes de tudo, diante da manifestação de fls. 459, da inventariante, 

necessário observar, a priori, não há como ser reconhecida em razão de 

“concordância tácita dos herdeiros”, a anuência com o plano de partilha, 

tendo em vista a necessidade de concordância expressa, mormente por 

se tratar de questão relacionada a direito sucessório, onde como se sabe 

não existe sequer renúncia presumida. Neste sentido, aliás, a título de 

exemplo:

 “INVENTÁRIO. RENÚNCIA EXPRESSA. 1. Com a morte do autor da 

herança, ocorre a abertura da sucessão e, também, simultaneamente, o 

fenômeno da delação, período no qual a herança é oferecida ao sucessor, 

esperando sua aceitação ou renúncia. 2. A renúncia da herança, por 

constituir exceção, deve ser expressa..” (RAI 70061146007, TJRS, 

Julgado em 24/09/2014)

 Outrossim, para que possa ser viabilizado o prosseguimento deste 

processo, intime-se ainda inventariante, a fim de que manifeste no prazo 

de quinze dias, inclusive quanto ao determinado por este Juízo às fls. 430, 

e, em seguida, dê-se nova vista à d. representante do Ministério Público.

 No mais, providencie a Sra. Gestora a assinatura da certidão de fls. 441. 

Após, não havendo demonstração de concordância expressa de todos os 

interessados, voltem conclusos para análise quanto ao julgamento da 

pretensão de partilha, inclusive, se for o caso, mediante eventual remessa 

ao partidor judicial, depois da manifestação ministerial e da inventariante, 

conforme acima determinado.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 754162 Nr: 6126-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMEDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO FIORENZA DE SOUZA 

- OAB:8352/MT

 Vistos, etc...

Considerando que a exequente insiste na existência de valor ainda devido 

pelo executado, fls. 402/403, e, o executado, por sua vez sustenta que a 

dívida estaria devidamente quitada, fls. 400, para que não restem dúvidas, 

inclusive tendo em vista a pretensão de litigância de má-fé, fls. 398v, 

primeiramente, objetivando melhor aferir a situação relacionada estes 

autos, e, conforme autoriza o art. 524, § 2º, do CPC, remetam-se os autos 

à contadoria judicial para nova apuração e atualizado de valor que ainda 

estiver inadimplido pelo executado, em observância do que mais consta 

dos autos, e, desconsiderando, por óbvio, eventuais recibos repetidos.

Após, voltem imediatamente conclusos para análise. Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 405007 Nr: 36751-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDN, JHDN, GMDN, OODN, GODN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSODN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DE ALMEIDA CORREA - 

OAB:15.802/MT, JOÃO NORBERTO ALMEIDA BRITO - OAB:3688/MT, 

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:6.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARBOSA 

TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:6.882/MT

 Vistos, etc...

Considerando o certificado às fls. 264, e, atento ainda ao que consta às 

fls. 262, intimem-se os herdeiros e inventariante para que manifestem 

interesse no prosseguimento deste processo, requerendo/providenciando 

o que mais de direito, no prazo de dez dias.

 Quedando-se inertes, intime-se pessoalmente, inclusive por edital, se 

necessário, para que manifestem interesse no processo em cinco dias, 

sob pena de extinção/arquivamento, art. 485, § 1º, do CPC, Após, voltem 

conclusos.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 58691 Nr: 10921-49.1999.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLFB, EDAF, EBF, VMFC, MAF, MLAF, FCLS, MCF, ÁFJ, 

NFCM, ACP, MFB, HDCB, JBN, MFB, HDCB, AFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - 

OAB:2.321-B/MT, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - OAB:2321, 

ARTUR CONY CAVALCANTI - OAB:5484/MT, CARLOS HENRIQUE DA 

SILVA CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, João Bassit Neto - OAB:23.236/SP, 

JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - OAB:5653/MT, 

JULIANA GOMES TAKAYAMA - OAB:14119, MARGARETE BLANCK 

MIGUEL SPADONI - OAB:8.058/MT, MARGARETE BLANK MIGUEL 

SPADONI - OAB:8058/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - 

OAB:10.915-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, necessária a intimação dos herdeiros/acordantes 

nominados às fls. 3407, para manifestem no prazo de quinze dias, quanto 

à aceitação do postulado pela mencionada herdeira Marilda Ferreira 

Botelho, fls. 3418/3423, principalmente tendo em vista que não poderá 

haver a homologação de acordo em relação aquilo que não houver 

concordância/anuência de todo os interessados. Neste sentido, aliás: 

“...ACORDO NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DISSENSO ENTRE AS 

PARTES. APRESENTADA DISCORDÂNCIA DA APELADA QUANTO AOS 

TERMOS DO ESBOÇO DE ACORDO FIRMADO PELAS PARTES, ANTES DA 

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL, EVIDENTE A INEFICÁCIA DO AJUSTE. 

PARTILHA DE BENS...” (Apelação Cível Nº 70077958841, TJRS, Julgado 

em 25/07/2018)Ressalto, ainda, por oportuno, a fim de que não restem 

dúvidas, para que possa ser viabilizado o julgamento deste processo 

deverá ser observada toda penhora formalizada no rosto dos autos, 

crédito habilitado, conforme já consignado por este Juízo às fls. 3374, e, 

em observância ainda dos demais documentos que constam dos autos, 

neste sentido, no tocante à penhora/dívida, a quem direito. Após, voltem 

os autos conclusos para análise quanto ao imediato 

julgamento-homologação, inclusive em relação aos limites da noticiada 

composição amigável, se esclarecida-confirmada a possibilidade de 

acordo/concordância de todos os herdeiros e/ou mediante eventual 

remessa à contadoria/partidor judicial para a realização do esboço de 

partilha, fls. 3406, se evidenciada a necessidade. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 300636 Nr: 13597-86.2007.811.0041

 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: LHRD, MRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJD, ALED, RED, TED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, MAYNA DANTAS DE CARVALHO SANTOS - OAB:9.052/MT, 

VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:8750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, LAURA CRISTINA SOUZA 

MADUREIRO - OAB:10.353/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar as partes para manifestarem conforme determinado ás 

fls. 1586, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1088830 Nr: 5613-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE VANZEI DA SILVA, IVANILDA APARECIDA 

MARQUES DA SILVA, IVALDA APARECIDA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAILDO MARQUES DA SILVA, 

ESPÓLIO DE VILMA DA SILVA SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILSON NASSARDEN PAIVA 

JUNIOR - OAB:19.132/MT, DOMINGOS MERRICHELLI - OAB:150.300, 

MICHEL LAURINI RUTSATZ - OAB:14.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado do autor para trazer no prazo de cinco (05) dias, o 

endereço completo dos imóveis apresentado às fls. 222, a fim de ser 

confeccionado o Mandado de Avaliação, haja vista, que ao consultar o 

site Correios, o bairro que mencionado às fls. Acima citada é formada por 

ruas e avenidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109199 Nr: 942-24.2003.811.0041

 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: MFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROSA - OAB:8063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELYODORA CAROLYNE 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:Def. Pública

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CINTIA NAGILA 

SANTOS PINHEIRO, para devolução dos autos nº 942-24.2003.811.0041, 

Protocolo 109199, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1155293 Nr: 34038-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA, MARCOS AURELIO 

VIEIRA DA SILVA, IVANIA VIEIRA DA SILVA, IEDA VIEIRA DA SILVA, 

MANOEL VIEIRA DA SILVA NETO, MARCELO CLAUDIO VIEIRA DA SILVA, 

IVANILDA VIEIRA DA SILVA, MARCIO IVAN VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IVANILDO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BISAI - 

OAB:3478/MT, SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - OAB:9.262/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 para juntar aos autos 

comprovante de taxa de recolhimento de expedição do formal de partilha e 

de autenticações, bem como cópias necessárias para serem anexadas ao 

formal. Intimo também para indicar conta bancária para expedição do 

alvara, no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 121111 Nr: 9213-22.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALC, RLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGG, AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:7010, BETHINA PAULA DE OLIVEIRA AZEVEDO - 

OAB:7426/MT, JOILCE DE CARVALHO RIBEIRO - OAB:7.412/ MT, 

JOILCE DE CARVALHO RIBEIRO - OAB:7412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETHINA PAULA DE OLIVEIRA 

AZEVEDO - OAB:7426/MT, HERLON GILSON MOREIRA COELHO - 

OAB:MT 4.042, JOILCE DE CARVALHO RIBEIRO - OAB:7.412/ MT

 Vistos, etc...

Primeiramente, considerando que com a vigência do CPC (Lei 13.105/2015) 

a cobrança dos alimentos, com respaldo em título judicial, deverá ser 

processada pela via de “cumprimento de sentença”, a fim de adequar este 

feito à atual legislação, procedam-se as anotações e retificações 

necessárias, inclusive na autuação.

Compulsando os autos, constata-se que, embora os advogados das 

partes tenham sido intimados a manifestarem acerca da avaliação 

efetuada, fls. 252, quedaram-se inertes, fls. 255.

Diante disso, intimem-se as partes pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem sobre o laudo de avaliação de fls. 252, sob 

pena de extinção e arquivamento.

 Não sendo encontrados para intimação pessoal, intime-os, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

nos termos acima determinados, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após, voltem-me os autos 

conclusos para ulteriores deliberações ou extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 707709 Nr: 1197-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGAG, PADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA NOVAES SANTOS - 

OAB:17.644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO GUILHERME 

AGUIRRE GUEDES - OAB:10519 MT

 Vistos, etc...

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença, proposto por M. G. A. 

G., representada por sua genitora, em desfavor de Christian Arruda 

Garcia, todos devidamente qualificados na inicial, objetivando inicialmente 

o recebimento das prestações alimentícias em atraso, sob pena de prisão.

Às fls. 212, aportou documentos oriundos da 1º Vara de Família e 

Sucessões, noticiando o acordo entre as partes, tendo a Exequente 

manifestado às fls. 220 pela suspensão deste processo por prazo 

indeterminado.

Relatos necessários. Decido.

 Não há como deferir a suspensão desta ação por prazo indeterminado, 

no entanto, considerando os termos do acordo noticiado às fls. 213, a ser 

cumprido no prazo de 100 (cem) meses, suspendo a presente ação pelo 

mesmo prazo, qual seja, 100 (cem) meses, via de consequência, 

suspendo os efeitos da decisão de fls. 130/131, sem prejuízo de ser 

restabelecida se evidenciada a sua necessidade.

 As providências para o recolhimento do mandado.

Após, aguarde-se o pagamento espontâneo e decorrido o prazo não 

havendo manifestação, conclusos para extinção.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 159825 Nr: 11457-84.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESA, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES 

- OAB:22849/O, IRIS DIAS GONÇALVES BENDO - OAB:9.486/MT, NAIME 

MÁRCIO MARTINS MORAES - UNIJURIS - OAB:3847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Considerando o postulado às fls. 76/78, em preliminar, pela extinção do 

processo por vício de representação, mesmo já tendo o Exequente 

manifestado nos autos, por ora, entendo que não é o caso de extinção, 

devendo ser facultado ao Exequente à regularização de sua 

representação, como também manifestou o Ministério Público, fls. 92/94.

Assim, intime-se o Exequente David Eduardo de Souza Arruda, 

pessoalmente, para, regularizar sua representação processual trazendo 

aos autos instrumento procuratório que contenha sua assinatura em 

conjunto com sua genitora.

Na oportunidade, deverá informar se concorda com os termos descritos 

às fls. 87/89, atualizar o débito alimentar ou requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Caso o Exequente não seja encontrado para intimação pessoal, intime-o, 

por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar nos termos acima determinados, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações ou 

extinção do feito, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1111348 Nr: 15239-79.2016.811.0041

 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: MMDS, ABDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) In casu, a obrigação alimentar deve ser baseada nas condições 

sociais da pessoa que tem direito a alimentos, devendo-se considerar, 

também, a capacidade financeira do alimentante, para que não ocorra o 

desfalque do seu próprio sustento, a fim de reduzir eventuais 

excessos.Dito isto, considerando a idade do menor, (16 anos) e, ainda, o 

fato de não haver nos autos elementos de prova sobre os rendimentos do 

Requerido ou vínculo empregatício, entendo que o valor dos alimentos 

fixados provisoriamente deverão ser convertidos em definitivo, 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo, por ser adequado para a situação 

dos autos, possibilitando a satisfação das necessidades mínimas do 

menor e o adimplemento por parte do Requerido.Além disso, qualquer das 

partes pode buscar a revisão do valor fixado oportunamente, na forma da 

lei, mediante regular instrução processual para a prova da eventual 

mudança da condição socioeconômica dos litigantes.Pelo exposto e mais 

que dos autos consta, julgo o processo com resolução de mérito e o faço 

para acolher parcialmente, o pedido inicial com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de fixar em definitivo os 

alimentos no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, 

devidos a partir da citação, cujo valor deverá ser pago até o dia 10 (dez) 

de cada mês, mediante depósito na conta bancária indicada às fls. 08, 

último parágrafo. Condeno a parte Requerida nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios no valor de R$ 

1.200,00, (um mil e duzentos reais), art. 85 § 2º do Código de Processo 

Civil, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98 e §§ 

2º e 3º do CPC, aplicável ao caso.Ciência ao Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se, observadas as 

formalidades legais, com as anotações e devidas baixas. Sem 

custas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1078860 Nr: 735-68.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CONCEIÇÃO PAULO - 

OAB:15.886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR ESPIRITO SANTO DE 

OLIVEIRA - OAB:2781/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 207 de 547



 (...) Com relação à guarda, embora a Lei 13.058/2014 tenha alterado os 

dispositivos do Código Civil, relativo à guarda, estabelecendo, como regra 

geral a guarda compartilhada , no presente caso, entendo mais adequada 

a manutenção desta, na forma já concedida.Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, em consonância com a manifestação Ministerial, julgo este 

processo com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil e o faço para rejeitar o pedido formulado na 

ação, mantendo-se a guarda e a residência da menor/adolescente no lar 

da tia-avó/Requerida, da forma como já vem ocorrendo, pois nesse caso 

não é o interesse ou a conveniência das partes que devem orientar a 

definição da guarda, mas sim a vontade efetiva do envolvido levando-se 

em consideração as peculiaridades do caso. Outrossim, asseguro a 

Requerente, Alinete Siqueira Silva, o direito de visitar e ter sua filha em sua 

companhia de forma livre, desde que não comprometa as atividades 

escolares ou outras da mesma natureza/importância, ressalvado o aviso 

com antecedência. Faço isso até mesmo para estimular os laços entre 

mãe/Requerente e filha.Ressalto ainda que, considerando a possibilidade 

de mudança da menor/adolescente para outra cidade a fim de acompanhar 

a Requerida, deve esta informar sobre o seu atual endereço para que 

mãe/Requerente e filha possam ter contato, inclusive se for o caso 

disponibilizar meios (telefone/redes sociais ou outros da mesma 

espécie/natureza a menor) para que haja proximidade entre elas. Quanto 

ao pretendido pela parte Requerida às fls. 158, último parágrafo, deve a 

Requerida, guardiã da menor/adolescente tomar as providências junto ao 

INSS, no sentido de garantir o recebimento do beneficio ou de sua cota 

parte, inclusive ingressar com ação judicial própria, se necessário. Ciência 

ao Ministério Público.Sem custas por ser a Requerente beneficiária da 

justiça gratuita, benefício que estendo a Requerida.Transitada em julgado, 

certifique-se, expeça-se o necessário e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 782512 Nr: 36157-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMF, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, GISELDA NATALIA SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6.069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 Vistos, etc...

Primeiramente, considerando que com a vigência do CPC (Lei 13.105/2015) 

a cobrança dos alimentos, com respaldo em título judicial, deverá ser 

processada pela via de “cumprimento de sentença”, a fim de adequar este 

feito à atual legislação, procedam-se as anotações e retificações 

necessárias, inclusive na autuação.

Diante do decurso de prazo certificado às fls. 178, intime-se, 

pessoalmente, a parte Requerente, para, manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, postulando o que entender de direito para fins de 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Não sendo encontrada para intimação pessoal, intime-a, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

nos termos acima determinados, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após, voltem os autos conclusos 

para ulteriores deliberações ou extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1285270 Nr: 3358-37.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDVR, NOS, ROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA MARQUES DE OLIVEIRA - 

PROMOTORA DE JUSTIÇA/RJ - OAB:2500-MATRICULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Constata-se que a representante do Autor já foi intimada a manifestar, fls. 

92/93, porém, permaneceu inerte, assim, visando dar prosseguimento a 

este processo, intime-se novamente a representante do Autor para, em 10 

(dez) dias manifestar se tem interesse no prosseguimento deste 

processo, devendo, para tanto, neste mesmo prazo, procurar pela 

Defensoria Pública deste Estado, para requerer o que de direito, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1098054 Nr: 9718-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCS, ACR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDSSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CESAR JOSETTI 

FLORES - OAB:8.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11.383/MT

 Vistos, etc...

Atento a todas as movimentações ocorridas no curso deste processo, 

acolho o parecer ministerial de fls. 197/198.

Intime-se a parte Exequente, por intermédio de seu patrono, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar precisamente nos autos acerca da petição 

e documentos de fls. 174/178, apresentados pelo Executado, requerendo 

o que entender de direito.

 Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1160528 Nr: 36165-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WFDSF, ZFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO - 

OAB:13744, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:23.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Primeiramente, cumpra-se o determinado às fls. 27, segundo parágrafo.

Considerado o certificado às fls. 53, quanto à justificativa do UNIJURIS, 

tendo escoado o prazo, cumpra-se o determinado às fls. 48, último 

parágrafo, dando-se vista dos autos ao curador especial nomeado para 

os fins de direito.

Em seguida, intime-se a parte Exequente, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, postular o que entender de direito com a consequente atualização do 

débito alimentar, e, em seguida, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1111951 Nr: 15507-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSA, PBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉVELLYN CANEDO VASQUES - 

OAB:18.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Primeiramente, considerando que com a vigência do CPC (Lei 13.105/2015) 

a cobrança dos alimentos, com respaldo em título judicial, deverá ser 

processada pela via de “cumprimento de sentença”, a fim de adequar este 

feito à atual legislação, procedam-se as anotações e retificações 

necessárias, inclusive na autuação.

Vislumbra-se nesse feito que, embora a patrona da parte Exequente tenha 

sido intimada para manifestar sobre a precatória devolvida às fls. 92/98, 

quedou inerte, fls. 99.

Intime-se, pessoalmente, a genitora do Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar nos autos o que pretender de direito para fins de 
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prosseguimento do feito, ante a certidão negativa do mandado de prisão, 

fls. 92/98, sob pena de extinção do feito.

 Não sendo encontrada para intimação pessoal, intime-a, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos 

termos acima determinados, sob pena de extinção.

Sem prejuízo das providências acima, expeça-se mandado de prisão no 

Sistema BNMP – 2.0 – Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – cujo 

mandado terá validade pelo período de 03 (três) anos, constando ainda 

expressamente no mandado a observação de que havendo o pagamento 

integral ou se decorrido o prazo de prisão, deverá o executado ser 

colocado imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver 

preso.

A Autoridade Policial encarregada do cumprimento do mandado de prisão, 

deve se acautelar no sentido de que o conduzido/executado deverá ser 

recolhido em local apropriado, separado dos presos comuns (art. 528, § 

4º CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 950790 Nr: 225-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRSVD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14.688/MT, SUSANNE CHRISTINNE ROSA ARRUDA - 

OAB:17.606-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MOLINA 

BARCELLOS - OAB:8591

 (...) Assim, é certo que “de acordo com a sistemática processual civil, é 

ônus da parte manter o seu endereço atualizado nos autos, de forma a 

permitir a sua intimação pessoal dos atos processuais ocorridos no curso 

da demanda. A negligência e omissão da parte, nesse tocante, pode 

provocar a extinção do processo por não promover as diligências 

necessárias ao impulsionamento do feito, devendo arcar com as 

consequências dessa conduta. (TJMG - RAC 1.0105.06.206146-7/001, 11ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2013).Sem falar que os autos não 

poderão permanecer, eternamente, sem que os interessados efetivem o 

seu trâmite exigido por lei, pois, tal inércia prejudica inclusive o serviço 

judicial, (prestação jurisdicional) abarrotando os escaninhos das 

Secretarias e ocupando o tempo dos servidores (relatórios, etc) sem 

nenhum resultado prático positivo.Ressalto, ainda, que a presente 

sentença é prolatada até mesmo em observância das metas estipuladas 

pelo CNJ e pela Corregedoria do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

inclusive através do Ofício Circular 725/2013, no sentido de 

racionalizar/diminuir o congestionamento do estoque de processos, que se 

encontram paralisados e sem possibilidade de prosseguimento, visando, 

primordialmente, alcançar o direito constitucional dos jurisdicionados 

quanto à duração razoável do processo na Justiça. Pelo exposto, 

cumprindo à Justiça os atos necessários ao trâmite processual e 

inexistindo a contrapartida à finalização pelo interessado, resta ao Juízo, 

tão somente, julgar extinto o cumprimento de sentença, sem resolução de 

mérito, em razão da falta de interesse, e inclusive pela inexistência dos 

requisitos essenciais ao trâmite regular do processo, bem como em razão, 

portanto, da própria elementar do art. 485, III, do Código de Procesos Civil, 

e, em observância das Metas do CNJ e da Corregedoria do e. 

TJMT.Transitada em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo e as devidas baixas e anotações. Sem custas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1048972 Nr: 45903-30.2015.811.0041

 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: MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ANIBAL SILVA - 

OAB:4.121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ANGELICA PEREIRA DA 

COSTA - OAB:18486/MT

 (...) Julgado em 08/07/2009).Assim, é certo que “de acordo com a 

sistemática processual civil, é ônus da parte manter o seu endereço 

atualizado nos autos, de forma a permitir a sua intimação pessoal dos atos 

processuais ocorridos no curso da demanda. A negligência e omissão da 

parte, nesse tocante, pode provocar a extinção do processo por não 

promover as diligências necessárias ao impulsionamento do feito, devendo 

arcar com as consequências dessa conduta. (TJMG - RAC 

1.0105.06.206146-7/001, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

30/10/2013).Sem falar que os autos não poderão permanecer, 

eternamente, sem que os interessados efetivem o seu trâmite exigido por 

lei, pois, tal inércia prejudica inclusive o serviço judicial, (prestação 

jurisdicional) abarrotando os escaninhos das Secretarias e ocupando o 

tempo dos servidores (relatórios, etc) sem nenhum resultado prático 

positivo.Ressalto, ainda, que a presente sentença é prolatada até mesmo 

em observância das metas estipuladas pelo CNJ e pela Corregedoria do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive através do Ofício Circular 

725/2013, no sentido de racionalizar/diminuir o congestionamento do 

estoque de processos, que se encontram paralisados e sem possibilidade 

de prosseguimento, visando, primordialmente, alcançar o direito 

constitucional dos jurisdicionados quanto à duração razoável do processo 

na Justiça. Pelo exposto, cumprindo à Justiça os atos necessários ao 

trâmite processual e inexistindo a contrapartida à finalização pelo 

interessado, resta ao Juízo, tão somente, julgar extinto o processo, sem 

resolução do mérito, em razão da falta de interesse, e inclusive pela 

inexistência dos requisitos essenciais ao trâmite regular do processo, bem 

como em razão, portanto, da própria elementar do art. 485, III, do Código de 

Procesos Civil, e, em observância das Metas do CNJ e da Corregedoria do 

e. TJMT.Transitada em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo e as devidas baixas e anotações. Sem custas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1114226 Nr: 16394-20.2016.811.0041

 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: MJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 16.777-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DE OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:2196/MS

 Pelo exposto, e o que mais dos autos consta, sobretudo do laudo 

apresentado, que excluiu a paternidade atribuída ao Requerido, julgo 

improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas 

nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquive-se, com as anotações e baixas de estilo. Sem 

custas.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 861661 Nr: 3049-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZSSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ KROMINSKI - 

OAB:10896, Mário Donal Spalatti - OAB:23.230/MT

 Vistos, etc...

Atenda-se ao postulado às fls. 402/405, devendo quando da expedição do 

mandado de avaliação, observar as informações/pedidos da parte 

Exequente, com intuito de objetivar o seu efetivo cumprimento.

 Caso haja suspeita de ocultação, o que deverá ser certificado, o Oficial 

da Diligência proceder-se-á ao cumprimento do referido mandado, 

conforme disposição prevista no artigo 846 do CPC, no que diz respeito ao 

arrombamento, se necessário, com reforço policial.

Inclusive, nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. 

PEDIDO DE ARROMBAMENTO. DEFERIDO O PEDIDO DE ARROMBAMENTO 

DO IMÓVEL, POSSÍVEL O DEFERIMENTO DE AUXÍLIO DE FORÇA POLICIAL. 
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O Código de Processo Civil contém previsão, como medida excepcional, de 

requisição de acompanhamento de força policial para o cumprimento de 

ordem judicial. AGRAVO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento Nº 

70061475257, TJRS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 

05/09/2014).

 Ressalto, ainda, por oportuno, o cuidado/cautela que se deverá ter 

quando da diligência no sentido de não danificar o patrimônio além dos 

limites que forem necessários para adentrar na residência, em se 

constatando/confirmando indícios de ocultação do Requerido no interior do 

imóvel indicado.

 Antes, porém, o Oficial de Justiça responsável pela diligência, se 

acautelará ainda inclusive no sentido de solicitar a entrada sem a 

necessidade de utilização de uso de força/ arrombamento, informando que 

existe ordem judicial autorizando a entrada e arrombamento, se 

necessário.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1148701 Nr: 31112-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CALISTRO FERNANDES - 

OAB:14880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT

 Vistos, etc...

Compulsando os autos, denota-se que o Executado não foi intimado 

acerca da decisão de fls. 97/98, especificamente no que diz respeito ao 

pagamento da verba honorária sucumbencial.

Dessa feita, primeiramente, expeça-se novo mandado com o valor da 

verba honorária atualizada para pagamento, constando o endereço 

informado às fls. 111, 3º §.

Se a diligência for negativa, proceda-se a tentativa de penhora junto ao 

BacenJud, nas contas bancárias de titularidade do Executado, de valores 

quanto bastem para a satisfação do débito.

Em caso positivo, baixem-se os autos à Secretaria, para as providências 

referentes à vinculação do valor penhorado a este processo, expeça-se 

auto de penhora e tome a Srª. Gestora as providências necessárias.

 Na sequência, intime-se o Executado para oferecimento de 

defesa/impugnação. Em não ocorrendo, certifique-se nos autos.

Se ainda for negativa, acolho o pedido e determino que se expeça o 

necessário (certidão para protesto e ofício para inscrição no 

SPC/SERASA), a fim de atender a pretensão da parte Exequente, fazendo 

constar apenas os dados estritamente necessários do Executado e que 

se trata de dívida referente à verba honorária sucumbencial.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 890461 Nr: 23534-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDDC, SDFDC, KMDFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO 

FERREIRA - OAB:12723/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Primeiramente, considerando que com a vigência do CPC (Lei 13.105/2015) 

a cobrança dos alimentos, com respaldo em título judicial, deverá ser 

processada pela via de “cumprimento de sentença”, a fim de adequar este 

feito à atual legislação, procedam-se as anotações e retificações 

necessárias, inclusive na autuação.

Compulsado os autos, percebe-se que a determinação de fls. 87 foi 

devidamente cumprida, consoante aponta documentos de fls. 101/112, 

118/119 e 127.

 Por essa razão, intime-se a parte Exequente por intermédio de seu 

patrono, para que, informe seu interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender cabível, com a consequente atualização do 

débito alimentar, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

 Após, voltem-me os autos conclusos para as devidas deliberações.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031211-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva (ADVOGADO(A))

ESTER DA SILVA MARTINS BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOPLANIL MARTINS DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1031211-04.2018.8.11.0041 Ação: 

Curatela com pedido de tutela de urgência Vistos, etc... Defiro os 

benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da 

lei. Considerando que a princípio, se confirmado que as partes não 

residem nesta Comarca, à competência não será deste Juízo. Assim, 

primeiramente, antes de proferir qualquer decisão, intime-se a Requerente, 

através de seu d. patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se 

as partes residem nesta Comarca de Cuiabá, indicando o endereço e 

fazendo prova da residência, bem como instruindo os autos com certidão 

de casamento das partes, ou se as mesmas residem na Comarca de Barra 

do Bugres/MT, conforme declinado na inicial, Id n. 15431049, pág. 1. Após, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018399-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUSA RODRIGUES (AUTOR(A))

CASSIA REGINA CHAGAS DA SILVA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADINAR DE SOUZA RODRIGUES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

NEULA DE SOUZA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1018399-95.2016.8.11.0041 Ação: 

Interdição c/c pedido de curatela e tutela de urgência Vistos, etc... 

Observa-se que a Curadora provisória nomeada ao Requerido informa que 

se mudou para a cidade de Campo Grande/MS, requerendo que o estudo 

social seja realizado no endereço indicado, Id n. 14772726. Relatório de 

estudo social acostado sob o Id n. 15250627 informando que a Curadora 

provisória retornou para a cidade de Campo Grande/MS em 

dezembro/2017 levando consigo o Requerido. Dessa forma, considerando 

que nos processos de interdição, as medidas devem ser tomadas no 

interesse da parte, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder 

lugar à solução que se afigure mais harmônica com os interesses do 

Interditando e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos 

atos de fiscalização da curatela, declino a competência deste Juízo da 4ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT 

para processar e julgar o presente feito e determino a remessa do mesmo 

para a Comarca de Campo Grande/MS, a fim de que aquele Juízo possa 

melhor avaliar o pretendido nesta ação, inclusive, realização de perícia 

médica. Até porque, neste sentido, assim já se decidiu: “(...) O domicílio do 

interditando é o foro competente para ser ajuizado o pedido de interdição”. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.299917-0/001, Relator(a): 

Des.(a) Moreira Diniz , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2013, 

publicação da súmula em 26/03/2013) Às providências, a fim de proceder 

a remessa com as cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015600-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATTILIO OURIVES FILHO (REQUERENTE)

CELSO ROBERTO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA APARECIDA DE FIGUEIREDO OAB - 796.304.051-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (INVENTARIADO)

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. 1015600-11.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Reportando-me ao decidido no Id 13598444, 

acolho a emenda da inicial, Id 13826976, no tocante a conversão desta 

ação de inventário, por ora, pelo rito de arrolamento comum, art. 664 do 

CPC, mediante as retificações e anotações necessárias, inclusive na 

autuação, ressalvada a necessidade nova conversão para inventário 

ordinário ou arrolamento sumário. Assim, defiro o pedido de justiça 

gratuita, nos termos dos arts 98 e 99 do CPC, sem prejuízo de revogação, 

e, nomeio inventariante a Requerente MARIA APARECIDA DE FIGUEIREDO, 

Id 13826976, e, embora dispensável (art. 664 CPC), poderá ser lavrado 

termo de compromisso, se houver interesse, mediante comparecimento, 

em cinco dias, na Secretaria desta Vara Judicial. Consigno, ainda, 

questões relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) 

tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a conclusão 

deste processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de 

acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas 

ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à 

quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão 

da propriedade dos bens do espólio.” Necessário, todavia, que a 

inventariante comprove a inexistência de registro de testamento em nome 

da de cujus, nos termos do Provimento n. 56/2016 do CNJ. Portanto, para o 

prosseguimento e conclusão do processo, incumbe à inventariante, no 

prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial em relação ao testamento, 

bem como apresentar, ratificar ou retificar plano de partilha, com a 

indicação do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte de cada 

herdeiro ou pedido de adjudicação, em observância ainda do art. 1829 do 

Código Civil. Apresentado ou ratificado o plano de partilha ou pedido de 

adjudicação, cite(m)-se, se for o caso, outro(s) herdeiro(s), não 

representado(s) pelo mesmo advogado da inventariante, e, por edital, se 

necessário, eventuais interessados/ausentes, nos termos do inciso III do 

art. 259 do CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo comum de 15 

(quinze) dias. Após, havendo testamento ou interesse de incapaz dê-se 

vista ao Ministério Público. Do contrário, voltem os autos imediatamente 

conclusos para análise quanto à homologação-julgamento ou ulteriores 

deliberações. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026443-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA DONIS (REQUERENTE)

JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO TORRES DONIS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ELISEU TORRES NUNES (HERDEIRO)

PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA DONIS (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1026443-69.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Da análise dos autos verifica-se que o 

inventariante no Id 10144131, noticiou a recusa do herdeiro Eliseu Torres 

Nunes em disponibilizar o acesso a bens/patrimônio pertencentes ao 

espólio do de cujus Antonio Torres Donis, obstando, desta forma, a 

administração por parte do inventariante. O referido herdeiro, conforme 

determinado por este Juízo, foi intimado para manifestar no prazo de dez 

dias, sob pena inclusive de eventual imissão na posse, tendo em vista que 

o inventariante nomeado nestes autos é o responsável pela administração 

dos bens pertencentes ao espólio, nos termos do artigo 618, II do Código 

de Processo Civil. Ocorre que, atento ao noticiado pelo inventariante, Id 

14495395, e, como se verifica ainda na certidão de Id 13737756, o 

herdeiro quedou-se inerte, não restando alternativa à não ser autorizar, 

desde já, o aceso do inventariante ao imóvel onde residia o de cujus, Id 

10144131 e Id 9600014, “para que o inventariante possa exercer a sua 

função de administrar a herança no imóvel a fim de que seja realizada o 

levantamento dos bens do espólio para o plano de partilha”, mediante a 

expedição de mandado. Aliás, assim determino, em observância do art. 

618, II, do CPC, no sentido de que incumbe ao inventariante “administrar o 

espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus 

fossem”, e, com respaldo ainda na jurisprudência, a título de exemplo: 

“INVENTÁRIO. INVENTARIANTE DATIVO. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS. 

CABIMENTO. Cabe ao inventariante a administração dos bens do espólio. 

Mantida decisão que determinou a posse de imóvel do espólio pelo 

inventariante dativo. Agravo de instrumento desprovido.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70076602929, TJRS, Julgado em 20/06/2018) Ainda: 

“...Mostra-se correta a decisão judicial que determinou a imediata 

arrecadação e administração dos bens do espólio pelo inventariante, ante 

o comportamento dos herdeiros que estão na posse dos bens do espólio e 

estão dificultando o término do processo, descumprindo as ordens 

judiciais...” (Agravo de Instrumento Nº 70074520842, TJRS, Julgado em 

12/12/2017) Ante o exposto, deferido o pedido do inventariante, o oficial 

de justiça responsável pelo cumprimento do mandado de 

arrecadação/posse dos bens do espólio de Antonio Torres Donis, deverá, 

primeiramente, entrar em contato com o inventariante, por ocasião da 

diligência, Id 14495395, bem como deverá agir com cautela, inclusive no 

sentido de solicitar a entrada sem a necessidade de utilização de uso de 

força, informando que existe ordem judicial autorizando a entrada no 

imóvel, inclusive, se necessário, fica autorizado, ainda, a solicitação/uso 

de reforço/auxílio policial. Às providências, e, voltem conclusos, 

oportunamente. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021792-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

ALVARO MARCOS PALMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AVELINO RIBEIRO (INVENTARIADO)

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. 1021792-28.2016.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando que se trata de pedido formulado 

de comum acordo, tendo havido inclusive manifestação de anuência por 

parte do atual inventariante, Id 15567247, defiro o pedido de Id 15565630, 

e, consequentemente, conforme pretendido, nomeio inventariante em 

substituição, na pessoa da herdeira MARCIA REGINA PALMA RIBEIRO, 

que poderá prestar compromisso no prazo de cinco dias, providenciando 

o que mais necessário ao prosseguimento e conclusão deste processo no 

prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, providenciem-se as retificações e 

anotações necessárias no que diz respeito à conversão para arrolamento. 

Após, voltem conclusos. Intimem-se e cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1030425-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSIRA MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

SIVIRINO FERREIRA FREIRE (REQUERENTE)

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1030425-57.2018.8.11.0041. Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Trata-se de pedido de Alvará judicial ajuizado 

por Sivirino Ferreira Freire, representado por sua Curadora provisória 

Gessira Martins Pereira, sob o argumento, em síntese, de que em janeiro 
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do ano de 2017, o Requerente, ainda na posse de todas as suas 

faculdades mentais, compareceu ao Estabelecimento Comercial 

denominado Moreira Veículos, de propriedade da pessoa de Valmir 

Moreira da Silva, localizado no Município de Mirassol D’Oeste/MT, com o 

intuito de deixar em comodato, para venda, uma caminhonete Toyota Hilux 

CD DSL 4x4 SRX AT, 2016/2016, placa QBL 8073, de sua propriedade. 

Alega que o veículo foi vendido em setembro de 2017 e o mesmo foi 

comprado pela pessoa de Antônio Faleiros Gastaldelo, pelo valor de R$ 

153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais). Informa que o pagamento 

se deu no prazo de 40 (quarenta) dias e foi efetuado diretamente na conta 

bancária do Requerente/Interditado. Dessa forma, pede o deferimento da 

expedição do alvará judicial para que a curadora nomeada ao Requerido 

possa assinar o recibo da venda e transferência de propriedade do bem 

móvel. O pedido foi instruído com documentos, os quais foram 

complementados, Id n. 15334677 e 15716801. O Ministério Público opinou 

pela procedência do pedido, Id n. 15683633. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, oportuno consignar que alvará tem o sentido de 

autorização e não de mandado, por ser uma faculdade ou permissão ao 

interessado, para a prática de um ato, sem obrigá-lo à utilização do 

instrumento. Dito isso, observa-se ainda que o Requerente, através de 

sua curadora provisória, in casu, possui legitimidade para pleitear a 

expedição de alvará, e que os documentos constantes dos autos 

comprovam as alegações feitas na inicial, permitindo concluir pela 

viabilidade de tal pretensão. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, acolhendo a pretensão 

do Requerente e o faço para autorizar sua Curadora provisória a proceder 

à assinatura do recibo da venda, bem como a transferência do veículo de 

sua propriedade, Id n. 15716801, a quem de direito. Expeça-se 

imediatamente o necessário, por não verificar controvérsia, não 

verificando, assim, nenhum prejuízo ao imediato cumprimento da sentença. 

Ciência ao Ministério Público. Após, trânsitado em julgado, arquivem os 

autos com as cautelas de estilo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003634-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO (ADVOGADO(A))

CASSIANO QUINTILHANO REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN BATISTA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1003634-51.2018.8.11.0041. Ação: 

Guarda compartilhada c/c exoneração de alimentos Vistos, etc... Trata-se 

de Ação de Guarda compartilhada c/c exoneração de alimentos, proposta 

por Cassiano Quintilhano Rezende, em face de Kellen Batista de Almeida, 

ambos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial, Id n. 

11804982. Instruiu o pedido com os documentos necessários a 

propositura da ação. Através do despacho de Id n. 12637966 foi 

designada data para audiência e determinada outras providências. A 

Requerida foi citada e intimada, Id n. 14297721. O Requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da ação, bem como a extinção do 

feito sem julgamento do mérito, Id n. 14864419. A Requerida concordou 

com o pedido de desistência da ação manifestado pelo Requerente. Na 

mesma oportunidade, o d. patrono da Requerida pugnou pela condenação 

do Requerente nas custas processuais e honorários advocatícios, tendo 

em vista o alto salário que o mesmo recebe, Id n. 14873444. Relatei. 

Fundamento e decido. Diante do acima relatado, a ação perde sua 

finalidade. Assim, impõe-se a extinção do processo, a teor do que 

preceitua o art. 485, VIII, do CPC: “Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação”. Pelo exposto, 

homologo a desistência e com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito. Condeno o Requerente 

nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios no valor de R$ 1.500,00, (um mil e quinhentos reais), nos 

termos dos art. 85 § 2º, e art. 90, ambos do Código de Processo Civil, 

ficando, todavia, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98 e §§ 2º e 

3º do CPC, aplicável ao caso. Ciência ao Ministério Público. Transitada em 

julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo, procedendo às anotações 

e baixas necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1034415-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS (ADVOGADO(A))

DIVINA XAVIER NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA XAVIER DE LIMA (REQUERIDO)

FRANCISCA LOPES XAVIER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1034415-90.2017.8.11.0041. Ação: 

Curatela c/c pedido liminar em tutela antecipada de urgência Vistos, etc... 

Trata-se de Ação de Curatela c/c pedido liminar em tutela antecipada de 

urgência proposta por Divina Xavier Nogueira, em face de Maria Xavier de 

Lima, ambas qualificadas nos autos, sob os argumentos apostos na inicial 

(Id n. 10652271). Instruiu o pedido com os documentos necessários a 

propositura da ação. Decisão acostada sob o Id n. 11153161 nomeando a 

Requerente curadora provisória da Requerida e determinando outras 

providências. A Requerente informou que a Requerida faleceu, requereu a 

extinção do processo e apresentou certidão de óbito (Id n. 13876098 e Id 

n. 13876139). Relatei o necessário. Decido. Diante do informado, a 

presente ação perde sua finalidade e com a perda do objeto, nada mais 

resta a não ser a extinção do presente feito a teor do que preceitua o art. 

485, IX do CPC, vejamos: “Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada 

intransmissível por disposição legal”. Pelo exposto, com fundamento no 

art. 485, IX do CPC, da Lei Processual Civil, julgo extinto o presente feito, 

ficando, portanto, sem efeito/revogada a decisão de Id n. 11153161 no 

tocante ao deferimento do pedido liminar, no qual nomeou a Requerente 

curadora provisória da Interditanda. Ciência ao Ministério Público. 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. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021745-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS (ADVOGADO(A))

MAURICIO CAMPOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA CARMO MACIEL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1021745-83.2018.8.11.0041. Ação: 

Curatela com pedido de tutela de urgência liminar Vistos, etc... Trata-se de 

Ação de Curatela com pedido de tutela de urgência liminar movida por 

Mauricio Campos de Almeida em face de Glaucia Carmo Maciel de Almeida, 

ambos qualificados nos autos, sob o argumento, sob os argumentos 

apostos na inicial (Id n. 14239699). Instruiu o pedido com os documentos 

necessários a propositura da ação. Decisão acostada sob o Id n. 

14348607 nomeando o Requerente curador provisório da Requerida e 

determinando outras providências. O Requerente informou que a 

Requerida faleceu, requereu a extinção do processo e apresentou 

certidão de óbito (Id n. 14602471 e Id n. 14603025). Relatei o necessário. 

Decido. Diante do informado, a presente ação perde sua finalidade e com 

a perda do objeto, nada mais resta a não ser a extinção do presente feito 

a teor do que preceitua o art. 485, IX do CPC, vejamos: “Art. 485 – O juiz 

não resolverá o mérito quando: (...) IX – em caso de morte da parte, a 

ação for considerada intransmissível por disposição legal”. Pelo exposto, 

com fundamento no art. 485, IX do CPC, da Lei Processual Civil, julgo 

extinto o presente feito, ficando, portanto, sem efeito/revogada a decisão 

de Id n. 14348607 no tocante ao deferimento do pedido liminar, no qual 

nomeou o Requerente curador provisório da Interditanda. Ciência ao 

Ministério Público. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código 
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de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de 

estilo, procedendo às anotações e baixas necessárias. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006264-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

NARANA SOUZA ALVES (ADVOGADO(A))

GERSON JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

LUAN DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDENILMA BARROS DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (REQUERENTE)

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (CUSTOS LEGIS)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006264-17.2017.8.11.0041. REQUERENTE: POLLYANA DOS SANTOS 

SILVA, LUAN DOS SANTOS SILVA, GERSON JOSE DA COSTA 

INVENTARIADO: EDENILMA BARROS DOS SANTOS Vistos, etc. Tendo em 

vista manifestação informando a requerente que não possui interesse na 

conversão do inventário para o rito de arrolamento, ID 11668454, nomeio 

Inventariante a herdeira Srª. POLLYANA DOS SANTOS SILVA, que 

prestará o compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). Após, proceda-se com as 

citações (art. 626, §1 do CPC) e, em seguida, intime-se a Fazenda Pública 

e o Ministério Público (art. 626, §4º do CPC), para que se manifestem no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 627, caput). Determino ainda, que o 

inventariante providencie a juntada do recolhimento do imposto “causa 

mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou prova da isenção 

nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, junte também aos autos, certidão 

acerca da existência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados. 

Proceda a pesquisa BACENJUD em nome da de cujus e expeça – se ofício 

a Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco para que informe se existe 

valores depositados e dívidas em nome da falecida. Expeça - se ofício 

para a junta comercial para que forneça informações referentes a 

situação da pessoa jurídica em nome da falecida. Por fim, concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782056 Nr: 35678-53.2012.811.0041

 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: LMPADSF, JFSADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ALVES ARAGÃO DE 

SEIXAS - OAB:295275-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IARA VANESSA 

OLIVEIRA ARAÚJO,  para  devo lução dos  au tos  nº 

35678-53.2012.811.0041, Protocolo 782056, 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.: 1029393 Nr: 36537-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHDR, JFDDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCELINO 

FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

36537-64.2015.811.0041, Protocolo 1029393, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1317146 Nr: 12446-02.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DOUGLAS W. TAQUES 

DA SILVA - OAB:16.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 OCORRÊNCIAS:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Compareceu o 

requerido acompanhado do Defensor Público.Ausente o requerente e seu 

Advogado.Intime-se o autor pessoalmente para dizer quanto ao interesse 

no prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo, 

certifique-se e venham conclusos.Ciente o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Cumpra-se.Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Guilherme Azevedo de Souza, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Luis Fernando Voto Kirche

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1097900 Nr: 9650-09.2016.811.0041

 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: ASDS, VT, ASDS, ST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMM, TET, EST, APRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:OAB/MT 4.747, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila Rodrigues Braga - 

OAB:OAB/MT 16438

 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. 597/598 NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 979266 Nr: 13707-07.2015.811.0041

 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: ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS, EST, EMM, APRT, TET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINACIO - 

OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438/MT, Kamila Rodrigues Braga - OAB:OAB/MT 16438, R: 13 

de Junho, Ed. Galeria CG, Sala 806, 6º Andar - OAB:OAB/MT 16438

 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. 187/188 NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche
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 Cod. Proc.: 1129149 Nr: 22673-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO VILELA DE MORAES, JOSE VILELA DE 

MORAES, NIVALDO VILELA DE MORAES, IRIS VILELA DE MORAES, JOÃO 

BOSCO VILELA DE MORAES, IZIS VILELA DE MORAES, ERMENÉSIO 

VILELA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA VILELA SILVA 

PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751, CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - 

OAB:18582/O, JULIANO SGUIZARDI - OAB:16483, KAYO RONNARO 

SILVA DIAS - OAB:22433/O, PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - 

OAB:20350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO CESAR LEAL 

PACHECO - OAB:15.982-MT

 OCORRÊNCIAS:Dada a palavra ao Ministério Público: MM Juiz - Declino de 

minhas atribuições tendo em vista a inexistência de interesses a serem 

tutelados pelo Ministério Público.Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... 

Compareceu o requerente senhor NIVALDO VILELA DE MORAES 

acompanhado de seu Advogado, representando os demais requerente em 

audiência. Ausente a requerida e seus Advogados. Desta forma, resta 

prejudicada a presente audiência de tentativa de conciliação.Sai à parte 

autora devidamente intimada para que querendo apresente impugnação no 

prazo legal quanto a contestação (folhas 34/47) e documentos (folhas 

148/190).Defiro o prazo de 10 (dez) dias para o Advogado dos 

requerentes juntar substabelecimento.Decorrido o prazo, certifique-se e 

venham conclusos.Ciente o Ministério Público.Cumpra-se.Luis Fernando 

Voto KircheJuiz(a) de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1338863 Nr: 17538-58.2018.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARINA TATIANA MARTINS WEISSHEIMER, IRAMAR 

CRISTINA MARTINS, FATIMA APARECIDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANITA MARIA SANT'ANNA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1338863

Proceda-se o apensamento aos autos de Código 921772.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 24846 Nr: 10504-62.2000.811.0041

 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: AVDNFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6950/MT, ISAQUE ROCHA NUNES - OAB:8.125, WESLEY ROBERT 

AMORIM - OAB:6610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOUZA FERRAZ DA 

COSTA - OAB:15728

 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. 602/603 NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1112588 Nr: 15773-23.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DAS GRAÇAS DO CARMO FORNARI, 

VALORINDA FERNANDES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY GOMES DE MOURA, IMOBILIÁRIA CASA 

PRÓPRIA LTDA, EGUINALDO COSTA SIEBRA, ELISEU CERISARA, ELIEL 

DA COSTA SIEBRA, ESTER DA COSTA SIEBRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA SARMENTO VALE - 

OAB:OAB/MG 130407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARAUJO FREIRE 

FILHO - OAB:3477, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT, RONI 

MURCELLI SILVA - OAB:8647/MT

 ANTE O EXPOSTO e, com tais considerações, por força do art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

para, no mérito, JULGÁ-LOS PROCEDENTES.No mais, cumpra-se a 

sentença de fls. 645/651.Cientifique-se o Ministério Público.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se.Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, com 

as devidas baixas e anotações.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 04 de outubro de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030329-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. S. (ADVOGADO(A))

A. S. D. M. J. (ADVOGADO(A))

A. C. F. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. F. D. S. (RÉU)

K. R. C. D. S. (RÉU)

V. C. F. D. S. (RÉU)

W. C. F. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1030329-42.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15367940, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

06/12/2018, às 15:00 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 4 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: 1029966-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. S. (AUTOR(A))

E. D. A. V. B. (ADVOGADO(A))

W. G. D. A. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. L. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1029966-55.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15287234, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 06/12/2018, às 14:00 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1027799-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CORACI COELHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LAURO JOSE DA MATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA COELHO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1027799-65.2018.8.11.0041 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 

15541791 - "VISTOS, ETC. Preliminarmente, necessário salientar que a 

petição inicial fora protocolizada em duplicidade, bem assim os 

documentos anexados a exordial não contêm a devida descrição 

identificadora de cada arquivo, em desconformidade com as disposições 

do art. 26, §4º, art. 32 e s.s, da Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 

2018 - PJE, ad litteram:(...) Outrossim, vislumbro que a parte autora deixou 

de juntar o seu comprovante de endereço e o da interditanda. Em 

decorrência, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar as situações, realizando os peticionamentos no processo 

virtual, inicial e intermediário, através do editor de texto OU pela inclusão 

de arquivo em ‘pdf’, não em duplicidade, bem assim, acostando, de forma 

individualizada, a documentação, descrevendo cada arquivo 

minuciosamente, e, trazendo aos autos o necessário comprovante de 

residência, sob pena de indeferimento da inicial. De outro norte, 

necessário salientar que a 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 que demonstre que preenche os 

requisitos para o deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que 

seja acostado ao feito, no mesmo prazo suso mencionado, a fim de 

regularizar a situação apontada, sob pena de ser indeferido o benefício de 

assistência judiciária. Decorrido o aludido interregno sem qualquer 

manifestação, certifique-se e, em seguida, conclusos. (...)" Cuiabá/MT, 4 

de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020984-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORTENCIA BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

HELIO TEIXEIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OIRTO GLORIO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito sentenciado e com 

trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de documento já 

expedido, impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fim de, em 5 

(cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o respectivo 

documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o feito. 

Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020984-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORTENCIA BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

HELIO TEIXEIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OIRTO GLORIO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1020984-23.2016.8.11.0041 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela] REQUERENTE: ORTENCIA BORGES DA SILVA REQUERIDO: 

OIRTO GLORIO DA SILVA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Cid 10 F00. LIMITES 

DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 

REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA 

SENTENÇA: "(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo o 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 OIRTO 

GLORIO DA SILVA, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa 

para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis. Por conseguinte, NOMEIO a Srª. ORTENCIA 

BORGES DA SILVA, filha do interditado, como sua CURADORA, o que 

faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo 

de compromisso, incumbindo-se de assistir o interditado (requerido) nos 

atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça 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, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do 

interditado e da curadora, bem assim as demais disposições constantes 

no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pela Curadora. Expeça-se mandado 

ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso 

V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas pela parte 

requerente, suspensa, todavia, em razão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita concedida. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações 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, Alessandra Carvalho Elias, estagiária, 

digitei. Cuiabá-MT, 2 de outubro de 2018 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013244-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. V. D. O. (ADVOGADO(A))

D. N. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. O. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013244-43.2018.8.11.0041 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 

15515625 - "(...) Em decorrência, necessária nova correção da peça de 

ingresso a fim de excluir o período exequendo em outra demanda, razão 

pela qual concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o exequente 

retifique a exordial, assim como o memorial de cálculo que a instrui, a fim 

de que a presente prossiga em relação ao período anterior a dezembro de 

2016. (...)". Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026710-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIFER HENRIQUE ARANTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026710-07.2018.8.11.0041 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 

15462746 - "VISTOS, ETC. Preliminarmente, necessário salientar que os 
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documentos anexados a exordial não contêm a devida descrição 

identificadora de cada arquivo, conforme as disposições do art. 32 e s.s, 

da Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018 - PJE, ad litteram: Em 

decorrência, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a situação, acostando de forma individualizada a 

documentação, descrevendo cada arquivo minuciosamente, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o aludido interregno sem qualquer 

manifestação, certifique-se e, em seguida, conclusos. Por outro lado, 

atendida a determinação supra, após certificada a ocorrência, prossiga no 

cumprimento da decisão que se segue.(...)" Cuiabá/MT, 4 de outubro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1025691-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. M. P. (ADVOGADO(A))

C. C. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025691-63.2018.8.11.0041 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 

15725901 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, vislumbro que o 

instrumento procuratório de ID. 14690885, tem como outorgante a própria 

curadora da interditada, como se estivesse outorgando poderes para 

postular seu direito, quando na verdade o objeto da ação é a autorização 

judicial para escriturar bem imóvel adquirido pela interditada. Desta feita, 

intime-se a autora, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

regularizar o instrumento procuratório, haja vista que é vedado pleitear 

direito alheio em nome próprio[1], sob pena de indeferimento da inicial. 

Outrossim, faculto, no mesmo prazo suso, que a parte autora, acoste aos 

autos a necessária e indispensável declaração de hipossuficiência, e 

também outros documentos comprobatórios a demonstrar que preenche 

os requisitos para o deferimento da benesse pretendida, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Aportando aos autos os documentos suso 

mencionados, o que deverá ser certificado, colha-se o parecer do 

Ministério Público, mormente para manifestar-se quanto à validade do 

Instrumento Particular de Futura Aquisição de Unidade Condominial de Flat 

a ser Construída e Outras Avenças, ID. 14690966 e ss., e, após, 

conclusos. Às providências." Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1024504-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE ALVES SENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN PAULO LUIS SENA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

Termo de audiência em anexo, no qual foi deliberado pela MMª. Juíza, o 

que se segue: “Reitere-se a intimação do Núcleo da Parte Adversa da 

Defensoria Pública deste Estado, na pessoa da Defensora Pública, Dra. 

Gislaine Figueira Desto, para ciência da nomeação e requerer o que 

entender de direito. Após a intimação da curadora especial do requerido 

começa-se a contar o prazo de 15 (quinze) dias para eventual 

impugnação, conforme disposições insertas no art. 752 do Código de 

Processo Civil. No mais, tendo em vista a necessidade de realização de 

perícia médica, e considerando que estão suspensas as perícias 

agendadas por este juízo, que seriam realizadas por médico oficial 

credenciado pela Secretaria de Justiça, e, ainda, tendo em vista que 

conforme noticiado no laudo médico encartado ao feito a deficiência do 

autor é congênita, inexistindo, a princípio, possibilidade de melhoras, 

determino que a equipe técnica deste Juízo, formada por psicólogo e 

assistente social, no prazo de 30 dias, procedam com a realização de 

estudo psicossocial na residência do autor, a fim de verificar a atual 

situação do interditado e a possibilidade da concessão da curatela 

definitiva do interditado em favor da requerente. Faculto a parte autora que 

instrua o processo com todos os atestados, laudos, exames e receitas 

médicas que possuir, com o fito de demonstrar o fato ventilado na 

exordial. Com o laudo do estudo psicossocial nos autos, intimem-se as 

partes, a fim de manifestarem-se, e colha-se o parecer do Ministério 

Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências."

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023255-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITERBO PEREIRA CORREIA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

Termo de audiência em anexo, no qual foi deliberado pela MMª. Juíza, o 

que se segue: “Realizado a entrevista do interditando, aguarde-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para eventual impugnação, conforme disposições 

insertas no art. 752 do Código de Processo Civil. Reitere-se a intimação do 

Núcleo da Parte Adversa da Defensoria Pública deste Estado, na pessoa 

da Defensora Pública, Dra. Gislaine Figueira Desto, para ciência da 

nomeação e requerer o que entender de direito. No mais, tendo em vista a 

necessidade de realização de perícia médica, e considerando que estão 

suspensas as perícias agendadas por este juízo, que seriam realizadas 

por médico oficial credenciado pela Secretaria de Justiça, e, ainda, tendo 

em vista que conforme noticiado no laudo médico encartado ao feito a 

deficiência do autor é congênita, inexistindo, a princípio, possibilidade de 

melhoras, determino que a equipe técnica deste Juízo, formada por 

psicólogo e assistente social, no prazo de 30 dias, procedam com a 

realização de estudo psicossocial na residência do autor, a fim de 

verificar a atual situação do interditado e a possibilidade da concessão da 

curatela definitiva do interditado em favor da requerente. Faculto a parte 

autora que instrua o processo com todos os atestados, laudos, exames e 

receitas médicas que possuir, com o fito de demonstrar o fato ventilado na 

exordial. Com o laudo do estudo psicossocial nos autos, intimem-se as 

partes, a fim de manifestarem-se, e colha-se o parecer do Ministério 

Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências."

Ato Ordinatório 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:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para permanecerem 

suspensos, como determinado na decisão de ID 15112675. Cuiabá/MT, 4 

de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021174-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. D. S. (REQUERENTE)

M. R. A. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1021174-15.2018.8.11.0041 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 

15655750 - "(...) Ante o exposto, tratando-se de competência absoluta, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo da 3ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões de Cuiabá/MT, para processar e julgar a presente 

ação, determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, devendo o Sr. Gestor adotar as providências 

necessárias ao seu cumprimento. Proceda-se com as baixas e anotações 
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estilares. Cumpra-se. Às providências." Ainda, nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a ausência de 

comunicação entre o PJE de 1.º Grau e o de 2.º Grau para redistribuição 

de autos, a fim de dar efetividade à decisão de ID 15655750, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, providenciar a 

distribuição desta inicial junto ao PJE de 2.º Grau, com o consequente 

arquivamento deste feito. Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1026139-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. D. S. (REQUERENTE)

C. E. C. D. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. R. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026139-36.2018.8.11.0041 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 

15710787 - "(...) Desta feita, indefiro o pedido de reconsideração de ID. 

15219804 e, concedo o prazo derradeiro de 15 (quinze) dias para que 

seja regularizado o polo ativo da presente demanda, bem assim aporte aos 

autos os documentos indispensáveis à propositura da presente, sob pena 

de indeferimento da inicial. De outro norte, considerando que no corpo da 

inicial as autoras discorreram acerca de alimentos provisórios, porém, não 

realizaram efetivamente o pedido, por esta razão, no mesmo prazo suso 

mencionado, deverá aportar aos autos esclarecimentos quanto à eventual 

interesse também nesse pedido. Às providências." Cuiabá/MT, 4 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: 1016741-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. D. O. (AUTOR(A))

P. D. O. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016741-65.2018.8.11.0041 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 

15702017 - "(...) Desta feita, determino a intimação da parte autora para, 

no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, instruir os autos com todos os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, juntando, 

especialmente, comprovante de que a Sra. Edna Emília é a guardiã judicial 

do menor Rhuan Gabriel, bem assim o instrumento procuratório 

representando o menor, sob pena de indeferimento da inicial. Na mesma 

oportunidade suso mencionada, deverá aportar aos autos demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 524 do CPC/2015, 

sob pena de indeferimento da pretensão. Às providências." Cuiabá/MT, 4 

de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010035-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MARIA CIRINO DA SILVA (REQUERENTE)

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL JOSÉ DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo de 15 dias, informar o endereço correto para 

citação e intimação da parte ré, sob pena de extinção. Cuiabá/MT, 4 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1024731-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. C. D. S. (REQUERENTE)

L. H. B. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. (REQUERIDO)

N. B. C. M. (ADVOGADO(A))

H. M. D. C. J. (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 1024731-10.2018.8.11.0041 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 

15667258 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 14672665, com as ressalvas 

mencionadas no presente, para que sejam produzidos seus jurídicos e 

legais efeitos e, em consequência, DECRETO O DIVÓRCIO do casal 

Claudicélia Angela de Cól da Silva e Alduir da Silva, com a consequente 

extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge mulher a voltar a 

utilizar o nome de solteira, qual seja, Claudicélia Angela de Cól, bem assim 

a implementação das demais obrigações assumidas na avença, atinente a 

guarda, alimentos, regulamentação de visitas e partilha, lembrando, em 

relação a esta, que se confere à autora a integralidade dos direitos de 

fiduciante decorrentes do Contrato de Compra e Venda do Imóvel de 

matrícula 64.775 e vaga de garagem de matrícula 42.561 do 5º Serviço 

Registral de Cuiabá, enquanto ao requerido cumprirá o adimplemento das 

parcelas, na forma pactuada. Em decorrência do acordo entabulado, 

REVOGO a liminar concedida nos autos, passando a valer os termos do 

acordo objeto de homologação, lembrando, ainda, que, conforme 

preconiza a Lei de Alimentos, estes retroagem à data da citação. 

Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço 

Registral Civil competente, observando-se a modificação do nome do 

cônjuge mulher. Desnecessária a inscrição no livro E do Cartório Local, 

nos termos do Provimento nº 43/2012, da CGJ. Deixo de determinar a 

expedição de Formal de Partilha e Alvará para transferência veicular, eis 

que as partes não possuem a propriedade dos bens, mas tão somente a 

posse, já que um dos imóveis está alienado, o outro é objeto de “Contrato 

de Gaveta”, enquanto os automóveis, ainda que eventualmente quitados, 

não estão em nome das partes, mas de terceiros. Ciência ao Ministério 

Público. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno as partes ao 

pagamento pro rata das as custas judiciais, e, ainda, as condeno ao 

pagamento dos honorários de sucumbência ao patrono da parte adversa, 

todavia, suspensa a exigibilidade, em ambos os casos, em decorrência da 

gratuidade concedida à autora (ID. 14598434) e a que ora concedo ao 

demandado, porquanto vislumbro que vindicou a benesse em sua peça 

contestatória, encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, 

por extrair-se dos documentos carreados que, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, faz jus 

ao benefício pretendido. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos." Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1024731-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. C. D. S. (REQUERENTE)

L. H. B. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. (REQUERIDO)

N. B. C. M. (ADVOGADO(A))

H. M. D. C. J. (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 1024731-10.2018.8.11.0041 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 
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15667258 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 14672665, com as ressalvas 

mencionadas no presente, para que sejam produzidos seus jurídicos e 

legais efeitos e, em consequência, DECRETO O DIVÓRCIO do casal 

Claudicélia Angela de Cól da Silva e Alduir da Silva, com a consequente 

extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge mulher a voltar a 

utilizar o nome de solteira, qual seja, Claudicélia Angela de Cól, bem assim 

a implementação das demais obrigações assumidas na avença, atinente a 

guarda, alimentos, regulamentação de visitas e partilha, lembrando, em 

relação a esta, que se confere à autora a integralidade dos direitos de 

fiduciante decorrentes do Contrato de Compra e Venda do Imóvel de 

matrícula 64.775 e vaga de garagem de matrícula 42.561 do 5º Serviço 

Registral de Cuiabá, enquanto ao requerido cumprirá o adimplemento das 

parcelas, na forma pactuada. Em decorrência do acordo entabulado, 

REVOGO a liminar concedida nos autos, passando a valer os termos do 

acordo objeto de homologação, lembrando, ainda, que, conforme 

preconiza a Lei de Alimentos, estes retroagem à data da citação. 

Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço 

Registral Civil competente, observando-se a modificação do nome do 

cônjuge mulher. Desnecessária a inscrição no livro E do Cartório Local, 

nos termos do Provimento nº 43/2012, da CGJ. Deixo de determinar a 

expedição de Formal de Partilha e Alvará para transferência veicular, eis 

que as partes não possuem a propriedade dos bens, mas tão somente a 

posse, já que um dos imóveis está alienado, o outro é objeto de “Contrato 

de Gaveta”, enquanto os automóveis, ainda que eventualmente quitados, 

não estão em nome das partes, mas de terceiros. Ciência ao Ministério 

Público. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno as partes ao 

pagamento pro rata das as custas judiciais, e, ainda, as condeno ao 

pagamento dos honorários de sucumbência ao patrono da parte adversa, 

todavia, suspensa a exigibilidade, em ambos os casos, em decorrência da 

gratuidade concedida à autora (ID. 14598434) e a que ora concedo ao 

demandado, porquanto vislumbro que vindicou a benesse em sua peça 

contestatória, encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, 

por extrair-se dos documentos carreados que, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, faz jus 

ao benefício pretendido. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos." Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006126-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO FERREIRA SBRUZZI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

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. Sobre os pleitos de id. 

15488927 e 15260142, manifeste-se a parte autora em 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito. Intimem-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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028897-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DA PAZ (AUTOR(A))

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

DA DECISÃO abaixo transcrita: "Sem prejuízo da providência supra, 

determino que a parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

acoste no mínimo mais dois orçamentos do procedimento vindicado na 

exordial ou a negativa de fornecimento de tal orçamento pelos hospitais e 

congêneres desta urbe. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025795-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL DE SOUZA COIMBRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - GESTOR ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (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. Intime-se a parte autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o pleito retro, bem 

como, requerer o que entender de direito. Sem prejuízo da providência 

supra, colha-se parecer ministerial. 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: 1010471-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA COELHO LEITE MOURA (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: 

1010471-59.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MAURA COELHO LEITE 

MOURA 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: 1024014-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

ACY GOMES DE MOURA (ADVOGADO(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: "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 
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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: 1015011-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR TADEU REIS DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para "no prazo 

de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013201-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

KARINE DE GOIS CONRADI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

CIÊNCIA da decisão abaixo transcrita: "Vistos etc. Inicialmente defiro os 

benefícios da AJG, pleiteados na exordial. A tutela de urgência foi inserida 

no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

(grifamos). Conquanto, conjecturo que não é caso de deferimento do 

adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção 

apresentados no presente momento processual pela requerente não 

demonstra a probabilidade do direito, especialmente, porque os laudos 

apresentados que em tese comprovam a incapacidade foram produzidos 

de forma unilateral, sem o devido contraditório. Com efeito, considerando 

os elementos de cognição existentes nos presentes autos, infere-se 

imprescindível a realização de perícia médica para aferição da(s) 

moléstia(s) e da(s) limitação(ões) dela(s) decorrente(s). Deste modo, 

INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Para tanto, 

NOMEIO como perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser 

encontrado no seu consultório localizado na Rua barão de Melgaço n. 

2754, edifício work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 

99601-1639, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso. DESIGNO para o dia 18.12.2018 às 12:40 horas a realização 

da perícia nas dependências do consultório do perito supra mencionado, 

devendo a secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação 

para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte 

requerente e seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, 

laudos, atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes 

técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, 

art. 465, §1º, I e II ). Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao 

estabelecido no artigo 473, do CPC . Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º )." 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: 1007213-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA (IMPETRANTE)

VITOR HUGO BENA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007213-41.2017.8.11.0041. IMPETRANTE: GILBERTO PADILHA 

IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017865-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILENE DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011959-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDINO AFONSO DA CUNHA NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

ciência da SENTENÇA proferida nos autos, cuja parte dispositiva abaixo 

se transcreve: "Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC, via de consequência, condeno o requerido à restituição dos 

valores indevidamente retidos no período de 19 de abril de 2012 até janeiro 

de 2017. Os valores a serem restituídos deverão ser atualizados 

monetariamente com base no IPCA-E desde os pagamentos indevidos até 

o trânsito em julgado da condenação; a partir de quando deve 
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corresponder, junto com os juros de mora, à taxa SELIC (Súmula nº 188 do 

STJ), pois é esse o critério utilizado pela Fazenda Estadual para 

atualização do valor dos tributos e compensação da mora, aplicando-se o 

entendimento assentado quando do julgamento do Tema nº 810 do STF. 

Sem custas. Condeno o requerido no pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC. Sentença não sujeita ao 

reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de 

recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as devidas baixas. P. I. C. 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: 1020351-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO GARDEN VILLE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

SENERI KERNBEIS PALUDO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020351-12.2016.8.11.0041. IMPETRANTE: CONDOMINIO GARDEN VILLE 

IMPETRADO: SENERI KERNBEIS PALUDO, SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011488-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE SANTOS MATEUS (IMPETRANTE)

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONSTÂNCIA DE AMORIM (IMPETRADO)

DIRETORA DE PREVIDENCIA DO MT PREV (IMPETRADO)

MARISTELA CRESTANI FAVA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para para 

tomar ciência da SENTENÇA proferida nos autos, cuja parte dispositiva 

abaixo se transcreve: "Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a 

parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (id. 

13139045). Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos 

a desistência da ação formulada pela autor no id. 13139045, 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" 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: 1009040-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

STEPHAN WILSON TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

ciência da SENTENÇA proferida nos autos, cuja parte dispositiva abaixo 

se transcreve: "Ante ao exposto, INDEFIRO a petição inicial e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

com fulcro nos artigos 485, I, e 330 ambos do CPC, bem como art. 10 da 

Lei nº 12.016/2009. Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 

25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ. Desnecessário o 

reexame necessário, inteligência do §1, do art. 14 da Lei nº 12.016/09. 

Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento 

para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se 

mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015333-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

ADEMIR LOPES LOUREDO (AUTOR(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: 

1015333-73.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ADEMIR LOPES LOUREDO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada. No 

mesmo prazo, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir 

na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009813-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERREIRA BRANDAO (AUTOR(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (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: No mais, visando a segura análise 

da necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006412-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS CODORNIZ CRUZ (AUTOR(A))

LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006412-28.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARCUS CODORNIZ CRUZ RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016294-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

MARIVALDO BARROS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016294-14.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARIVALDO BARROS DE 

OLIVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a segura 

análise da necessidade de instrução processual e, ainda em observância 

aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 

do caso sub judice. No mais, colha-se parecer ministerial. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013004-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

CLAUDENIL PEDROSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013004-88.2017.8.11.0041. AUTOR(A): CLAUDENIL PEDROSO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. No mais, colha-se parecer ministerial. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007130-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS (ADVOGADO(A))

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO (ADVOGADO(A))

MAX MAGNO DE CAMPOS (AUTOR(A))

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA (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: 

1007130-25.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MAX MAGNO DE CAMPOS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista que o Superior 

Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 905357, 

determinou a suspensão de todos os processos que abordem a matéria 

repetitiva encetada no presente feito (Tema 864), 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: 1008507-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OBETIZA DUARTE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008507-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): OBETIZA DUARTE DE OLIVEIRA 

RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos 

etc. Visando a segura análise da necessidade de instrução processual e, 

ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório 

substancial sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 

10º), intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as 

provas que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

controvertida, bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência 

para o deslinde do caso sub judice. No mais, colha-se parecer ministerial. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017828-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MOREIRA BORGES (REQUERENTE)

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

CIÊNCIA da decisão abaixo transcrita: "Ante ao exposto, AUTORIZO, a 

parte autora, o pagamento das custas iniciais em até 05 (cinco) parcelas 

sucessivas e corrigidas monetariamente. Assim, intime-se a autora para 

no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o deposito referente à 1º parcela 

das custas judiciais. Efetuado o pagamento desta, conclusos. Decorrido o 

prazo epigrafado, e não tendo a parte autora adimplido com a integralidade 

das custas e taxas judiciais e/ou informado o pagamento da 1º parcela, 

certifique-se e façam os autos conclusos. 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: 1007634-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA (ADVOGADO(A))

BRUNA ORMOND SANTANA (REQUERENTE)

MARCIA FIGUEIREDO SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

CIÊNCIA da decisão abaixo transcrita: . "Vistos etc. Considerando a 

aparente incompatibilidade entre os elementos da ação na forma 

apresentada na peça de ingresso, mormente a narrativa dos fatos, 

determino que a parte autora seja intimada para esclarecer tal aspecto da 

controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 
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inicial. 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: 1017893-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI APARECIDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

TANIA HYGINO DE MIRANDA CORREA (REQUERENTE)

CRISTIANE MORAES PINHEIRO (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

EDILEIA PEREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017893-22.2016.8.11.0041. REQUERENTE: EDILEIA PEREIRA DO CARMO, 

TANIA HYGINO DE MIRANDA CORREA, EDINEI APARECIDO PEREIRA DA 

SILVA, CRISTIANE MORAES PINHEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Visando a segura análise da necessidade de 

instrução processual e, ainda em observância aos princípios da 

não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na legislação 

processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, pretendem 

produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda 

sua adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. No mais, 

colha-se parecer ministerial. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030050-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDISON DA SILVA MATOS (IMPETRANTE)

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIREITOR DE DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para para 

tomar CIÊNCIA da decisão abaixo transcrita: "Vistos etc. Analisando a 

emenda à inicial apresentada no id. 15467748 constato que esta não 

atendeu o determinado no comando judicial de id. 15303059. Deste modo, 

concedo novamente o prazo de 15 (quinze) dias a parte autora, para que 

emende a inicial, nos termos da legislação vigente, bem como acoste aos 

autos, o extrato atualizado de multas do veiculo em voga. 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 426576 Nr: 9335-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLITE ROCHA IBANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Verifica-se que os autos vieram conclusos a este juízo sem identificação, 

momento em que foi proferida a decisão de homologação de fl. 111, 

contudo, por juiz incompetente, razão pela qual chamo o feito a ordem 

para tornar sem efeito a decisão de fl. 111.

Remetam-se os autos ao juízo competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 727586 Nr: 23474-11.2011.811.0041

 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: LOURDES APARECIDA GOMES SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ - SMS, GESTOR ÚNICO DO SISTEMA DE SAÚDE, ÂMBITO 

MUNICIPAL CBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK SHARON DOS SANTOS 

- OAB:14.712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO, PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que trasladei cópia da sentença de fls. 33/34 dos embargos de 

código 846553 para estes autos. Que intimo as partes para requererem o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 731077 Nr: 27182-69.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, NANCI GAMA - OAB:1.911-A/JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as partes para se menifestarem acerca das provas que 

pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 391019 Nr: 26879-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALGENI VICENTE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Autos n.º 391019 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro e, ainda, levando-se em conta a 

declaração de fl. 280, em observância ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, determino a substituição da fornecedora dos medicamentos 

indicada à fl. 270v pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, conforme postulado às fls. 283/284.

Por conseguinte, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, do saldo 

remanescente no valor de R$ 73,65 (setenta e três reais e sessenta e 

centavos) da conta única do Estado de Mato Grosso, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário.

 Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais do Tribunal de Justiça deste Estado, para que proceda ao 

rastreamento e vinculação do valor aos presentes autos.

Em seguida, intime-se a fornecedora UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, CNPJ n. 03.533.726/0001-88, para que forneça o 

medicamento, sob a garantia dos valores aqui bloqueados.

Consigno que o valor bloqueado à fl. 271/271v deverá permanecer a 

disposição deste juízo, até que sobrevenha aos autos a prestação de 

contas referente a aquisição dos fármacos.

Após, apresentada as prestações de contas, voltem-me os autos 

conclusos para a expedição de alvará em favor da fornecedora. E na 

mesma oportunidade, intime-se o requerido para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.
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Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 285855 Nr: 7934-59.2007.811.0041

 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: ANÉLIO GODUBERTO DE ANDRADE, CLEUSA MARIA DE 

OLIVEIRA RIBEIRO, ROSÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA ABREU, EURINDO 

PEREIRA DA SILVA, MARIA ANGELINA MARQUES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERNANDES DE NORONHA 

ALEIXO - OAB:13766, CAMILA RAMOS COELHO - OAB:16.745 

OAB/MT, VICTOR OLAVO DA SILVA - OAB:17.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROCURADOR DO E

 Autos n.º 285855 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro e determino o levantamento da importância 

depositada na espécie.

Após, em face do adimplemento da obrigação, cujo cumprimento foi 

requestado neste feito, determino seu arquivamento, mediante as cautelas 

de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 393139 Nr: 28825-33.2009.811.0041

 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: ARYELLE VICTOR SCHIMOLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, GIAN 

CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA C. 

CAVALCANTI - PROC DO ESTADO - OAB:

 Autos n.º 393139 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a prestação de contas (fl. 303v), AUTORIZO o 

levantamento do montante bloqueado na espécie em favor da fornecedora 

dos medicamentos, mediante a expedição do competente alvará.

Atente-se a Secretaria Judicial para o disposto no Provimento n. 68, de 03 

de maio de 2018, do Conselho Nacional de Justiça.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 713071 Nr: 6283-50.2011.811.0041

 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: CHRISTIAN ALESSANDRO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 713071 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório retro, determino que a intimação das 

testemunhas arroladas à fl. 202 seja realizada pela via judicial, consoante 

dispõe o §4º do art. 455 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 801915 Nr: 8353-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMINA MOHAMED RACHID HASSOUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROSA MANZANO - 

OAB:15808/MT, BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE - OAB:15.936/MT, 

GABRIELA CRISTINA TORTOLA DA SILVA - OAB:15.945/MT, YANÁ 

GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/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, 04 de outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1026324-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LARA PINTO NUNES (ADVOGADO(A))

ANISIO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1026324-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ANISIO NUNES DA SILVA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. 

Cuida-se de ação previdenciária de concessão de auxílio 

doença/aposentadoria por invalidez ajuizada por ANISIO NUNES DA SILVA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. 

Com a inicial vieram os documentos. Laudo pericial acostado ID. 14763099 

– Págs. 19/22. O requerido apresentou contestação id. 14763099 - Pág. 

30/31. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO: A Lei nº 8.213/91 

estabelece: “Art. 86. 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.” Sobre o tema cito lição de DANIEL MACHADO e JOSÉ PAULO 

BALTAZAR JUNIOR acerca do benefício discutido em testilha: 

“Atualmente, é concedido como o pagamento de indenização mensal, 

quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem a redução da 
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capacidade de labor do segurado.” (in, Comentários à Lei de Benefícios da 

Previdência Social. 4.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 

272) E também a preleção de MARCELO LEONARDO TAVARES sobre o 

assunto: “É indenização mensal ao segurado, quando, após a 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultaram seqüelas que implique: a) redução da capacidade para o 

trabalho que habitualmente exercia, na forma prevista no anexo III do RPS; 

b) redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e 

exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade de antes.” (in, 

Direito Previdenciário. 3. ed. Rio de janeiro: Lúmen Júris, 2001, p. 83.) Da 

analise da prova produzida nos autos, notadamente o exame pericial a que 

foi submetida à parte autora (id. 14763099 – Págs. 19/22), concluiu que: 5. 

A incapacidade do (a) periciando (a) é oriunda de acidente de trabalho ou 

de doença profissional ou do trabalho? R- Sim pelo histórico da doença. 

14. Outras anotações: Conclusão: Com base nos elementos, fatos 

expostos e analisados, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e 

com embasamento técnico-legal, concluímos que o Autor com diagnóstico 

de sequela de fratura rádio distal direito com pseudoartrose. Há 

incapacidade laborativa total e temporária durante 6 meses. O periciando 

não é incapaz para a vida independente. Pois bem, conforme se extrai do 

conjunto fático probatório coligido aos autos, tenho que restou 

comprovada a incapacidade total e temporária da parte autora para o 

exercício de suas atividades habituais, fazendo jus ao restabelecimento 

do auxílio-doença até que esteja recuperado, não se falando na 

concessão de aposentadoria por invalidez, porquanto inexiste prova da 

incapacidade insusceptível de reabilitação, requisito indispensável para a 

concessão do benefício. Nesse sentido: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO – 

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO –– LAUDO 

PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada por meio de 

laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do 

autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por 

incapacidade laboral. É devido o benefício previdenciário por incapacidade 

laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar 

comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado 

por documentos.” (TJMT - Ap 136105/2016, DR. JONES GATTASS DIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). (negritamos) “APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DO AUXÍLIO- CIDENTE E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE LABORAL– NÃO 

COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS 

DOS ARTIGOS 42 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 86 da 

Lei nº 8.213/91, só é devido o auxílio- acidente a segurado, vítima de 

acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem na redução da sua 

capacidade laborativa. Ausente a incapacidade laboral permanente, 

atestada por laudo pericial oficial, é indevido o benefício previdenciário e 

aposentadoria por invalidez. (TJMT – Ap 88379/2016 – Segunda Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.8.2017, 

p. DJE 29.8.2017). (ressaltamos) “DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO – ARGUIÇÃO DE 

NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APRECIAÇÃO DE DOCUMENTO 

NOVO – REJEITADA – REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E 

SUBSEQUENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO – NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS PARA O 

RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de análise de documento novo não enseja a 

nulidade da sentença, ainda mais, aportado aos autos quando a questão 

de mérito já havia sido dirimida por ocasião da prolação do decisum 

atacado. Não demonstrada a incapacidade permanente para o trabalho, 

não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios previdenciários 

pleiteados.” (TJ/MT – Ap 105341/2015 – Primeira Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 6.6.2016, p. 13.6.2016). (grifamos) 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE 

DE TRABALHO –– LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO 

COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por 

documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o 

benefício previdenciário por incapacidade laboral. É devido o benefício 

previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor 

para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e 

este estiver corroborado por documentos.” (TJMT - Ap 136105/2016, DR. 

JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). 

(destacamos) A Lei de Benefícios dispõe expressamente que a 

incapacidade ou a redução da capacidade de trabalho do segurado será 

verificada através de perícia médica. Ainda, inexiste nos autos qualquer 

elemento de prova capaz de contrapor a conclusão do laudo pericial de 

que a parte autora esteja incapacitada para suas atividades laborais. 

Ressalto que é pressuposto legal indispensável à concessão dos 

benefícios acidentários a comprovação induvidosa da incapacidade 

temporária do segurado, a diminuição da capacidade laborativa do obreiro 

ou incapacidade definitiva. Logo, possível concluir que a situação 

apresentada pela parte autora se ajusta perfeitamente à hipótese legal, 

porquanto o laudo pericial fornece elementos capazes de demonstrar que 

está incapacitado temporariamente para a sua atividade laborativa, 

mostrando-se imperiosa a concessão do benefício de auxílio-doença 

desde até que o autor esteja recuperado, não se falando em 

aposentadoria por invalidez, porquanto inexiste incapacidade total e 

permanente. Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para 

condenar o requerido a restabelecer o auxílio-doença desde o dia 

seguinte da cessação indevida, com a incidência dos índices da seguinte 

forma: 1) Quanto à atualização do valor, aplica-se o Tema 905 do STJ, 

referente a natureza previdenciária[1].; 2) Quanto aos juros de mora, 

incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09). Sem 

custas. Em relação aos honorários advocatícios, em observância ao 

disposto no inciso II do §4º do art. 85 do CPC, fixarei o percentual quando 

liquidado o presente julgado. Consigno por oportuno que em razão da 

sucumbência recíproca das partes o futuro percentual será dividido em 

50% (cinquenta por cento) para cada litigante. Intime-se o INSS para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento dos honorários periciais. 

Aportando aos autos o comprovante, desde já, autorizo o levantamento do 

montante em favor do expert nomeado na espécie, mediante a expedição 

do competente alvará. 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. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [[1]]As 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o 

artigo 41-A na Lei 8.213/91.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032612-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

A. F. SILVANA DOS SANTOS MADEIRAS - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

PROCEDER E EMISSÃO DA GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS 

DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO BAIRRO 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, no site do Tribunal, na aba 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao DECISÃO: Vistos, 

etc. Não obstante os motivos que calcam a pretensão da Impetrante, “in 

casu”, verifica-se imprescindível à manifestação do Impetrado para 

apreciação da liminar. Assim, notifique-se a autoridade indigitada coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações e, querendo, juntar 

documentos. Vindo as informações, juntem-se e venham-me os autos 

conclusos para a apreciação do pedido de liminar. Intime-se. Cumpra-se. 

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 
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11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 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.

 Considerando que não houve a publicação da última decisão, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para tomar ciência da 

mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 961359 Nr: 5399-79.2015.811.0041

 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: E. S. LIMA COMERCIO DE CEREAIS LTDA, MARCELO DA 

SILVA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE EXECUÇÃO DE TRANSITO- 

REGIÃO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por E.S. LIMA COMERCIO 

DE CEREAIS LTDA, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5°, LXIX, da 

Constituição Federal, contra ato do GERENTE DE EXECUÇÃO DE 

TRÂNSITO LESTE DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – SEFAZ/MT, buscando a concessão da liminar para 

“determinando-se que a Autoridade Coatora libere as mercadorias 

apreendidas por meio dos TADs nº 1119272-6, 1119274-4, 1119273-7, 

1119273-4, 1119279-6, 1119295-2 e 1119287-7”; e no mérito a ratificação 

da liminar.

Alega a Impetrante que a administração fazendária indicou, para a 

aplicação da penalidade, o fato do contribuinte destinatário ter 

descumprido obrigação acessória. Desta feita, apreendeu o veículo com 

as mercadorias constantes nas notas fiscais referidas, como meio de 

receber o crédito tributário.

 Desse modo, alega a Impetrante que a manutenção da apreensão das 

mercadorias é ilegal e que fere o seu direito líquido e certo.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

A liminar foi concedida às fls. 113/115.

A Autoridade Impetrada, regularmente notificada, prestou informações às 

fls. 131/143.

O Representante do Ministério Público apresentou seu parecer à fl. 144.

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 prova 

que caracteriza o direito líquido e certo do Impetrante, na medida que não 

obstante seja dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no 

transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de 

Mercadorias e Serviços - ICMS, não lhe é lícito apreender ou reter as 

mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos 

indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário.

 Acrescido a isso, buscar o recebimento de tributo a partir de coação, 

apreendendo mercadoria por tempo indeterminado, constitui ato arbitrário e 

ilegal, não tolerado pela melhor doutrina e atual jurisprudência, por existir 

procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, 

que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa.

A propósito, ensina Roque Antônio Carazza, em sua obra ICMS, Malheiros, 

16ª ed., 2012, p. 698, que:

"É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multas 

devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em 
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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 a 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 tributário-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. Nesse sentido, diga-se de passagem, 

a Súmula 323 do Pretório Excelso e a jurisprudência unânime do TJSP.”

 Nesse mesmo sentido, trago à baila, jurisprudência recente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, confira:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

APREENSÃO DE MERCADORIA PELO FISCO ESTADUAL – MEIO 

COERCITIVO DE RECEBIMENTO DE TRIBUTO - SENTENÇA MANTIDA.

1-o poder público não tem o poder de obstaculizar a atividade de empresa 

por ser dela credor. Além disso, a apreensão de mercadoria com a 

consequente cessação da atividade empresarial tornaria mais remota a 

possibilidade de satisfação do crédito da Fazenda, além de acarretar 

danos sociais consideráveis.

2-O Fisco poderá reter mercadoria por falta de documento idôneo ou na 

hipótese do contribuinte não observar as regras pertinentes para trânsito 

de mercadorias, porém, somente para lavrar o Auto de Infração e 

identificar o proprietário, e, logo em seguida liberar a mercadoria. (TJMT - 

ReeNec, 77470/2013, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/01/2014, Data da publicação no 

DJE 27/01/2014)

 Destarte, o ato da Autoridade Impetrada foi abusivo e ilegal, pois afrontou 

os princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade, do 

livre exercício do trabalho, ofício ou profissão e do não confisco.

Com efeito, a Autoridade Impetrada feriu direito líquido e certo da 

Impetrante, ao incorrer na prática de medida criadora de obstáculo ao livre 

exercício das atividades da Impetrante, com a retenção de mercadorias 

objeto do seu comércio.

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para ordenar a liberação 

das mercadorias apreendidas descritas nos Termos de Apreensão e 

Depósito n. 1119272-6, 1119274-4, 1119273-7, 1119273-4, 1119279-6, 

1119295-2 e 1119287-7, ratificando a liminar outrora concedida.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas, 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, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF 

e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 902712 Nr: 31853-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO DE CASTRO, LOECY ROSANEA 

BATISTA, OSVALDO DIAS DE MORAES, REGINA LUCIA FERNANDES 

VILANOVA, JURACY PEREIRA DE MORAIS, MARIA ANEZIA DE 

CARVALHO E SILVA, CIRO VALÉRIO DA SILVA, PAULINO CESAR DE 

CARVALHO, FÁBIO FILOMENO DE OLIVEIRA, CLEONICE VILELA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO DE CASTILHO MOZER 

JUNIOR - OAB:14.347/E, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Intime-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos da 

intância superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 860528 Nr: 2139-28.2014.811.0041

 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: MARLI DORNELO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA FERNANDA GUIMARÃES 

GREFFE - OAB:13868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Intime-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos da 

instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 931510 Nr: 50145-66.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - 

OAB:1.564/MT, LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - 

OAB:15923/MT, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO 

INICIAL, e julgo o processo com resolução de mérito nos termos do inciso I 

do art. 487 do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de 

Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de 

pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta 

decisão. Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido 

o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.Cuiabá, 03 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.: 436070 Nr: 14636-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE LUIZ CARLOS BRITO GOULART, LOIDE DE 

OLIVEIRA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURAT DOGAN - OAB:6.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:3112

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora do desarquivamento dos 

autos, bem como, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de retorno dos autos ao setor de arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 346148 Nr: 16379-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCELINO DE ARRUDA, DAVID RUELIS, 

LUIZ ARTHUR DE SOUZA, WLADIMIR DA MOTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Imlpulsiono os autos para intimar a parte autora do desarquivamento os 
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autos, bem como, para no prazo de 05 (cinco)dias dar andamento no 

processo, sob pena de retorno ao setor do arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 880741 Nr: 17251-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA BENEDITO PINTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISTIDES SOARES DE CAMPOS 

NETO - OAB:23651, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22926/O, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 

7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA GONCALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de 

prescrição alegada, de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, julgando extinta a presente ação.Sem custas e 

honorários.Transitada em julgado certifique-se e arquive-se com as 

devidas baixas. P.I.C. Cuiabá, 03 de outubro de 2018.MARCIO A. 

GUEDESJuiz de Direito da 2ª VaraEspecializada da Fazenda Pública

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Centro Político Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: 

"Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se."

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027543-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO (ADVOGADO(A))

FATIMA ZELIA DE LIMA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. A impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículos perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando a parte impetrante traz 

nos autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no 

órgão de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Deste 

modo, à vista do princípio da economia processual, faculto à parte autora 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos relacionados nos 

parágrafos supra. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011986-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

CLEYFERSON JOSE CASTILHO DORILEO (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Primeiramente defiro a emenda à inicial. Concedo ao Requerente os 

benefícios da Justiça Gratuita. Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, da 

manifestação negativa do autor na inicial, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito deixo de designar audiência de 

conciliação (CPC, art. 139, VI 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033798-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Não há nos autos holerite atualizado do autor. De acordo com 

o §2º, do art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser 

indeferido pelo magistrado quando houver nos autos, elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do 

benefício. Dessa forma, intime-se a parte autora para que comprove, no 

prazo de cinco dias, a hipossuficiência alegada na petição inicial ou, se 

assim entender, que promova o recolhimento das custas iniciais. Decorrido 

o prazo com ou sem manifestação, conclusos. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000003-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA (ADVOGADO(A))

MERIELLY CRISTINA NANTES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. A presente ação é cópia siamesa do mandado de segurança 

nº 1036076-72.2018.8.11.0041, com trâmite perante este juízo, o que 

caracterizaria litispendência, não fosse o fato do referido mandamus já ter 

sido extinto por desistência da própria Impetrante. Assim, pelos mesmos 

argumentos da decisão liminar exarada naqueles autos, novamente não é 

caso de concessão da liminar. Verifica-se que este writ foi distribuído 

(01/01/2018) posteriormente ao processo epigrafado, diante da não 

concessão da liminar (07/12/2017), o que pode vir a caracterizar litigância 

de má-fé da 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. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014763-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CARVALHO (AUTOR(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 227 de 547



NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Defiro a emenda à inicial promovida pelo autor ao ID. 13927483, 

bem como os benefícios da Justiça Gratuita. Diante da natureza da matéria 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031055-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RAFAEL ALVES VILELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (REQUERIDO)

PREFEITURA DE CUIABA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Diante da natureza da 

matéria 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033099-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

MERINALDO RAMOS DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 ELETRÔNICA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AGAMENON ALCANTARA 

MORENO JUNIOR PROCESSO n. 1033099-08.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: $160,812.46 ESPÉCIE: [PROMOÇÃO]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: MERINALDO RAMOS DE LIMA Endereço: RUA C, QUADRA 

07, LOTE 13, RESIDENCIAL SOLAR DA CHAPADA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78057-610 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO para ciência da decisão proferida 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. DECISÃO: "Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a 

ausência dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. 

Com fulcro no art. 98 do CPC, uma vez que estão presentes os 

pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor. Cite-se o 

Requerido para querendo, apresentar contestação no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se." CUIABÁ, 4 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032364-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO JOSE BETT CORREIA (REQUERENTE)

JOSE PROCOPIO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

MIGUEL JOSE CALIX NETTO (REQUERENTE)

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÓTICA ELLO LTDA - ME (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Verifico que não foram juntados aos autos os comprovantes 

de recolhimento das custas do processo. Diante disso, o autor deverá 

fazê-lo no prazo de 15 dias, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o 

prazo com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032917-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA (ADVOGADO(A))

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Centro Político Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: 

"Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à 

Impetrante obter o licenciamento 2018 do veículo CHEVROLET CLASSIC, 

cor branca, placa NPJ 1489, ano/modelo 2009/2010, sem a necessidade 

do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028413-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

ROGERIO RODRIGUES DE AMORIM (IMPETRANTE)

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Centro Político Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: 

"Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à 

Impetrante obter o licenciamento/transferência do veículo VW/NOVI GOL 

1.0 TRACK, placa OBK-5432, sem a necessidade do recolhimento das 

multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada 

ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016041-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCIO RODRIGUES SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, nos termos dos artigos 348 e 

349 NCPC. 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: 1030943-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

BARBARA MARQUES SCHLOZ (ADVOGADO(A))

SERGIO DE JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

DERMIVAL OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR 

PROCESSO n. 1030943-47.2018.8.11.0041 Valor da causa: $2,294,292.70 

ESPÉCIE: [ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) POLO ATIVO: Nome: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 

Endereço: Rodovia BR 163, s/n, KM 810, Setor Comercial, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para ciência da 

decisão proferida. DECISÃO: "Diante do exposto, INDEFIRO a TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida. 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 para momento 

oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, 

art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). Cite-se o Requerido para, no 

prazo legal, contestar os presentes autos. Intime-se. Cumpra-se." 

CUIABÁ, 4 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: 1007496-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO DE FREITAS ALBUQUERQUE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIREITOR DE DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Centro Político Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029345-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

ROGERIO DA SILVA SOUZA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA: “Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se o pedido de desistência da ação, formulada pelo Impetrante ao 

ID. 15265487 destes autos de MANDADO DE SEGURANÇA, que move 

ROGÉRIO DA SILVA SOUZA contra ato do DIRETOR DA CIRETRAN DE 

CUIABÁ. Tendo em vista que ainda não houve a citação, não há óbice à 

homologação do pedido sem o consentimento do Impetrado. 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 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA: “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.”.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031077-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MEDEIROS TRANSPORTES EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. A presente ação é cópia siamesa do mandado de segurança 

nº 1029975-71.2018.8.11.0041, com trâmite perante este juízo, o que 

caracterizaria litispendência. 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. 

Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022221-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

JAIR CAMPOS BRAZIL (REQUERENTE)

GONCALINA ROSA BRASIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1022221-92.2016.8.11.0041 REQUERENTE: JAIR CAMPOS BRAZIL, 

GONCALINA ROSA BRASIL REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Preliminarmente, retifique, Sra. Gestora, o título dispensado a 

este feito no sistema do PJe, fazendo constar a modalidade correta de 

ação que fora interposta. Em exame do presente feito, infelizmente pude 

constatar que apesar de impetrado ainda no ano de 2016, até a presente 

data não houve a apreciação da exordial. A despeito da culpa do Poder 

Judiciário no fato relatado, também notei que tampouco o autor buscou o 

prosseguimento do feito. Diante de tais fatos e considerando que, 

inclusive, pode ter ocorrido a perda do interesse processual, entendo 

necessária a intimação da parte autora para que informe ao juízo, no 

prazo de 10 (dez) dias, se ainda há interesse no prosseguimento do feito. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032004-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

ELIETE JESUS PORTO (AUTOR(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1032004-74.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ELIETE JESUS PORTO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Certifique-se, Sra. Gestora, 

acerca da tempestividade da impugnação à contestação apresentada ao 

ID 10415708, bem como da impugnação ao ID 10606556. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029607-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

OSNEY CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar a Impugnação à 

Contestação. 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.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028525-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

ADMIR GONCALO DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Os autos vieram do Tribunal de Justiça após o reconhecimento 

da incompetência em razão da pessoa. Às fls. 53/54 o pedido liminar foi 

deferido. Em que pese ter sido proferida por Juízo incompetente, ratifico a 

decisão liminar em questão, por seus próprios fundamentos, devendo a 

mesma conservar seus efeitos nos termos do art. 64, §4º, CPC. 

Providencie-se a notificação da autoridade coatora DIRETOR PRESIDENTE 

DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA -MTPREV para prestar informações no 

prazo legal. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032575-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR TOLOTTI (IMPETRANTE)

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - GFIS (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VOLMIR 

TOLOTTI contra ato dito coator praticado pelo GERENTE DA GERÊNCIA DE 

FISCALIZAÇÃO – GFIS E SUPERINTENDENTE AS SUPERINTENDÊNCIA DE 

FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO- SEFAZ/MT. Observo que o Impetrante não indicou valor da 

causa, um dos requisitos indispensáveis da petição inicial, conforme 

disposto no art. 319, V do CPC. Deste modo, nos termos do art. 321 do 

CPC, bem como à vista do princípio da economia processual, faculto ao 

Impetrante emendar a inicial para indicar o valor da causa, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031444-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSELI VICENTE DA SILVA (AUTOR(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1031444-35.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ROSELI VICENTE DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Certifique-se, Sra. Gestora, 

acerca da tempestividade da impugnação à contestação apresentada ao 

ID 10606546. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009241-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGALHAES DE ARRUDA (REQUERENTE)

ADONIAS GOMES DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1009241-16.2016.8.11.0041 Vistos, Tendo em vista a certidão 

retro, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação a 

contestação, no prazo legal. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1032358-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CAROLINE SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

LUIZ JOSE FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA e MANIFESTAÇÃO sobre o parecer do NAT, 

informando sobre eventual negativa do(s) órgão(s) responsável(is) pelo 

fornecimento do medicamento pleiteado, no prazo de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DESPACHO: “Vistos, etc. Tendo em vista o parecer 

do NAT (ID. 15726010), dando conta de que o medicamento antineoplásico 

requerido pela autora não é fornecido por meio da assistência 

farmacêutica, mas sim pelos estabelecimentos de saúde credenciados no 

SUS e habilitados em oncologia (UNACON’s e/ou CACON’s), intime-se a 

autora para que se manifeste sobre o parecer, informando sobre eventual 

negativa do(s) órgão(s) responsável(is) pelo fornecimento do 

medicamento pleiteado, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se com 

urgência por se tratar de pessoa acometida por doença grave. Após, 

conclusos.”.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000654-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE (ADVOGADO(A))

MEZZOMO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DO CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal. 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: 1017717-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027728-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORMANDINO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MICHELLY FERNANDA MELCHERT (ADVOGADO(A))

TAINA DE CAMPOS RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida. 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. A competência para o processamento da presente 

precatória é a Justiça Federal. Portanto, encaminhe-se com urgência. 

Cumpra-se.”.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 837790 Nr: 42536-66.2013.811.0041

 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: CONSTRUTORA SER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO MARIOSA MARTINS - 

OAB:72269/MG, JOHN GRAHAN PEREIRA MORAGAS - OAB:OAB/MG 

101.457, MARINA ANTUNES DE OLIVEIRA DIAS - OAB:74832 OAB /MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que diligenciei junto ao setor de expediente deste Fórum de 

Cuiabá, a fim de localizar a petição mencionada à fl. 41, e, foi solicitado 

que o advogado da requerente, subscritor da petição, apresente a 

numeração do AR de fl. 46, para que seja efetuada buscas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1067445 Nr: 54281-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO SUECO CENTRO OESTE 

CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIUS CANAVARROS 

PALMA - OAB:OAB/MT 7178B

 Diante de todo o exposto, ACOLHO a Impugnação ao Valor da Causa 

movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de AUTO SUECO 

CENTRO OESTE CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA, para reconhecer 

que o valor atribuído pelo impugnado não corresponde a pretensão 

econômica vertida no feito n. 26067-71.2015.811.0041.Destarte, com 

fulcro no art. 293 do CPC vigente, fixo o valor da ação em R$ 

58.375.000,00 (cinquenta e oito milhões trezentos e setenta e cinco mil 

reais), correspondente ao débito fiscal que o impugnado pretende anular, 
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JULGANDO O PROCESSO EXTINTO COM ANÁLISE DO MÉRITO.Transitada 

em julgado a decisão, promovam-se as alterações necessárias na capa 

dos autos, bem como no Sistema Apolo.Intime-se o requerente para 

recolhimento das custas complementares no prazo de 15 dias. Conste-se 

na intimação que o não recolhimento das custas no prazo pode ensejar a 

aplicação do art. 290 do CPC.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1006388 Nr: 26067-71.2015.811.0041

 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: AUTO SUECO CENTRO OESTE CONCESSIONARIA DE 

VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIUS CANAVARROS PALMA - 

OAB:7.178B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 Assim, mesmo que se considerasse eventual efeito confiscatório para o 

caso vertente, ainda assim este seria apenas em relação a parte do 

crédito tributário, inviabilizando o deferimento da tutela de urgência 

vindicada pela falta da probabilidade do direito.Diante desses 

fundamentos, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA almejada pela parte 

autora.No mais, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 400526 Nr: 33355-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO KLIEMASCHEWSK SOBRINHO, ANTONIO 

LOPES DOS SANTOS, ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA, ANTONIO LUIZ 

DE ALMEIDA, ANTONIO NONATO, ANTONIO ROSENDO DO AMARAL, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT, 

ANTONIO VIEIRA CAMARA, ANTONIO VILA DE MIRA, APARECIDA BARÃO 

PEREZ, APARECIDA BETTI ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o Requerido deixou transcorrer o prazo para 

impugnação ao cumprimento de sentença sem manifestação conforme 

certidão de fl. 210, HOMOLOGO os cálculos constantes às fls. 149/205, 

para que opere seus jurídicos e legais efeitos.

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.

Após, cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho 

Nacional de Justiça, intimando-se o Estado de Mato Grosso, para que 

informe, em 30 dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º do art. 100 da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se o Ofício 

Requisitório (art. 535, §3º, inciso I do CPC) ao E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, bem como Requisição de Pequeno Valor ao ente estadual 

conforme o valor correspondente.

Cumpra-se INCONTINENTI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1058405 Nr: 50217-19.2015.811.0041

 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: ROSE MARY DE QUEIROZ LIRA

 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: BRENO BARRETO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de petitório no qual a autora relata que, mesmo intimada da 

decisão e do bloqueio judicial de valores, a DROGAGERAL – PAULA PINTO 

CALIL EILRELI-ME se recusa a entrega do medicamento, em face da 

ausência de depósito do valor correspondente em sua conta bancária.

 Diante desse fato, requereu a intimação da FARMÁCIA UNIMED CUIABÁ, a 

qual, em outra ocasião entregou prontamente o medicamento, 

considerando que o orçamento apresentado pela UNIMED tem uma 

diferença de apenas R$ 6,00 (seis reais) em relação ao apresentado pela 

DROGAGERAL.

Em síntese, é o que merece registro.

Diante dos fatos e da urgência que o caso requer, intime-se, por meio de 

oficial plantonista, a FARMÁCIA UNIMED CUIABÁ para providenciar a 

entrega do medicamento INSULINA TRESIBA FLEX, apresentando a 

correspondente nota fiscal com a devida especificação do medicamento, 

demonstrando de forma analítica o valor e o medicamento fornecido, 

informando-a, na oportunidade, da existência do referido bloqueio.

O alvará deverá ser expedido após a devida comprovação da entrega dos 

insumos, a ser transferido para a conta da FARMÁCIA UNIMED – Banco do 

Brasil, Agência 3307-3, Conta Corrente 2739-1, CNPJ: 

03.533.726/0001-88, para fornecimento do fármaco necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 949955 Nr: 60344-50.2014.811.0041

 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: EDITH RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:6847

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso a indenizar a senhora 

Edith Rodrigues dos Santos a título de danos materiais no valor de R$ 

1.838,25 (hum mil oitocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos) 

e por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo 

em vista a extensão do dano (art. 944, CC) e os patamares estabelecidos 

pelos Tribunais Superiores. Sobre o valor do dano material incidirão juros 

de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e 

correção pelo IPCA-E desde o evento danoso. Sobre o valor do dano 

moral incidirão juros de mora no percentual da caderneta de poupança 

desde a data do evento danoso, sendo o mesmo corrigido pelo IPCA-E 

deste a prolação da sentença até seu efetivo pagamento, conforme 

precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 

1495146/MG, Tema nº 905.Arbitro os honorários em 10% do valor da 

condenação, conforme art. 85, §3º, CPC.Não cabe reexame necessário, 

nos termos do art. 496, §3º, II, CPC.Após o trânsito em julgado, arquiva-se 

com as baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 780207 Nr: 33729-91.2012.811.0041

 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: ILZA PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 
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OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS- 

PROCURADORA FEDERAL - PF/MT - OAB:

 Vistos, etc.

 Manuseando os presentes autos de Ação de Concessão de Benefício de 

Auxílio Doença Acidentário c/c Aposentadoria por Invalidez ajuizada por 

ILZA PEREIRA BARBOSA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, verifico que a parte não promoveu os atos e 

diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

A Requerente foi intimada para trazer aos autos laudo médico atualizado 

(fl. 106), todavia deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de fl. 107.

Foi determinada a intimação da autora para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fl. 108), com manifestação de sua patrona à fl. 

109, informando que não logrou êxito em encontra-la.

Por essa razão, foi determinada a intimação pessoal da autora (fl. 111), 

que não foi encontrada pelo oficial de justiça conforme certidão de fl. 114.

Novamente foi determinada a intimação do patrono da Requerente para 

promover a atualização do endereço da autora, bem como para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito (fl. 117), tendo o prazo decorrido 

sem manifestação (certidão de fl. 118).

 Diante da inércia da Requerente e de seu patrono, tanto em relação à 

trazer aos autos laudos médicos quanto à manifestação de interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com 

fundamento no artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

que fixo, por equidade, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º do art. 85 do NCPC, contudo, fica suspensa a 

sua exigibilidade em virtude de deferimento de justiça gratuita à fl. 47.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 935882 Nr: 52527-32.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLEMAR AUGUSTO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para reconhecer o direito à implantação do auxílio acidente CONDENANDO 

o Requerido ao pagamento retroativo, se houver, com termo inicial ao dia 

subsequente à cessação do auxílio doença, com incidência de juros de 

mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009), e correção 

monetária contados do evento danoso com base no INPC, conforme Lei nº 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91, conforme 

precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 

1495146/MG, Tema nº 905.Intime-se novamente o INSS para pagamento 

dos honorários advocatícios conforme determinação de fls. 54/54-verso e 

78.Oficie-se a autarquia previdenciária para que tome conhecimento desta 

decisão.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.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 460564 Nr: 29821-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELIA CRISTINA DE LIMA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIDE AUXILIADORA DA SILVA - 

OAB:22068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Cumprimento Definitivo de Sentença promovido por LUCELIA 

CRISTINA DE LIMA LOPES em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Dessa forma, o ente municipal fora devidamente intimado e impugnou o 

cumprimento de sentença, mediante manifestação e cálculos às fls. 

143/151.

A autora, em seguida, manifestou-se, às fls. 152/153, no sentido de 

concordar com os argumentos de excesso de execução trazidos pelo 

município.

Pelo exposto, HOMOLOGO o cálculo constante à fl. 147, para que opere 

seus jurídicos e legais efeitos em consonância às quotas e destinações 

estabelecidas em petitório do autor à fl. 153.

 Cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, intimando-se novamente o Município de Cuiabá, para que informe, 

em 30 dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º do art. 100 da Constituição Federal.

Expeça-se o Ofício Requisitório de Pequeno Valor, nos termos do art. 535, 

§3º, inciso II do CPC, ao Município de Cuiabá.

Cumpra-se INCONTINENTI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 883066 Nr: 18592-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIADNE DE MELO PEREIRA, HELIANE LINO DE PAULA 

SALIES, LUCIANE CALHEIROS LAPAS, MARIA ALBINA DO NASCIMENTO 

FERREIRA, LEILA LUCIA BARBOSA SIVIERO, HERBER CRISOSTOMO DE 

PINHO, JOÃO GOMES FILHO, JUAREZ SANTOS, CELENIR APARECIDA 

COSTA MAGALHÃES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Imlpulsiono os autos para intimar a parte autora do desarquivamento os 

autos, bem como, para no prazo de 05 (cinco)dias dar andamento no 

processo, sob pena de retorno ao setor do arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 445304 Nr: 19983-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MARQUES FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB:4541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Imlpulsiono os autos para intimar a parte autora do desarquivamento os 

autos, bem como, para no prazo de 05 (cinco)dias dar andamento no 

processo, sob pena de retorno ao setor do arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 951572 Nr: 715-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DA SILVA, DENIZE DA CRUZ SILVA, 

PAULINO RODRIGUES MACHADO, MARIA DO CARMO SOUZA DE 

OLIVEIRA, OSMÍRIA FERREIRA GANDA, GELZAIR MAGALHÃES FERREIRA 

MOREIRA DE AMORIM, ORLANDO JUCELINO DA LUZ, ANTONIO ALVARO 

CURVO, LÍGEA MARIA MAGALHÃES MUNIZ, FLÁVIA PATRÍCIA 

RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por JOÃO PEDRO 

DA SILVA e outros 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 pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se 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.

Além disso, intime-se o Estado de Mato Grosso para impugnar a 

manifestação de fls. 232/244, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

artigo 535 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 942055 Nr: 55773-36.2014.811.0041

 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: MARLUCE FRANCISCA HRYCYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por MARLUCE 

FRANCISCA HRYCYK contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 909312 Nr: 36365-59.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE HARUMY ODA RESENDE, JOSE GIVALDO DE 

SA, LUIS FRANCISCO DA SILVA, MARIZE CARVALHO DA SILVA 

OLIVEIRA, NADIR GONÇALES CABRAL, SIDNEI FERRAZ AFONSO, 

ZENILDA RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPRESA 

MATO-GROSSENSE DE PESQUISA ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL 

S/A - EMPAER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificar as provas que pretende 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 com urgência por se tratar de processo de Meta 2 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 991534 Nr: 19255-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANEIDE ALVES KARIMAE, LOURDES PINTO DE 

ARRUDA, ALISSON ALBERTO BATISTONI, VALERIANO TAVEIRA NETO, 

JOAO BOSCO NASCIMENTO, ESPOLIO DE ERINALDO MOTTA, MAIRA 

BERNARDINA DA CRUZ, ANTONIA DE AMORIM MOTTA, GILSA DA SILVA 

AGUIAR, EDNA CONCEIÇÃO SILVA, ELZA DIAS DE PAULA, GEOVANIL DE 

LEMES, SANDRA MARIA PEREIRA, SEBASTIAO CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:OAB/MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

 Intime-se o embargado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos às fls. 303/312, nos termos do 

art. 1023, § 2º c/c art. 183 do CPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 350752 Nr: 21295-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Vistos, etc.

Acerca da manifestação da parte autora às fls. 384/386, intime-se o INSS, 

mediante carga pessoa, para que se pronuncie nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 885135 Nr: 19947-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE CORRÊA MENDES, ARLETE BUSSIKI 

CORREA DA COSTA, CELINA ALVES CORREA, BENEDITA CORREA DE 

SOUZA MENDES, DINIZ JOSÉ DE OLIVEIRA MIRANDA, LUZANIL CORRÊA 

DE SOUZA MARTINS, MARIA ALVES SABO MENDES, MARLENE CORRÊA 

DE SOUZA, MELQUÍADA VIEIRA DE ALMEIDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAISA MARIA DE SOUZA 

MINOZZO - OAB:10.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por ALEXANDRE 

CORRÊA MENDES e outros 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 pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 751441 Nr: 3194-82.2012.811.0041

 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): XUNEY DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME, 

EDITH CABRAL COSTA, VALGENI VICENTE COSTA

 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: DEFENSOR PÚBLICO 

ESTADUAL - OAB:

 Vistos, etc.

Certifique-se quanto à tempestividade da interposição do recurso de 

apelação de fls. 312/316.

Sendo válida e, nos moldes do art. 1.010, § 1º c/c art. 183 do CPC, 

intime-se o Apelado para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar as 

contrarrazões.

Após, com a devida certificação, e nada havendo a reexaminar, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens do Juízo.

Assinalo que, encerrada a fase de conhecimento por este Juízo a quo, as 

eventuais decisões incidentais serão analisadas pelo Juízo ad quem.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 934500 Nr: 51711-50.2014.811.0041

 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: EDITH CABRAL COSTA, VALGENI VICENTE COSTA

 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: LUCAS SCHWINDEN 

DALLAMICO - PROC DO ESTADO - OAB:16309-B

 Vistos, etc.

Atente-se, Sra. Gestora, para o integral cumprimento do despacho à fl. 

138.

 Cumpra-se com urgência por se tratar de processo de Meta 2 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 878639 Nr: 15874-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN DE SOUZA PEREIRA, EURIDES SOUZA 

MACÊDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABELLA PATRICIA MACEDO 

PEREIRA MAIA - OAB:17.274-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por WILLIAN DE 

SOUZA PEREIRA e outros 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 pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1046111 Nr: 44423-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE PERTELI

 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Certifique-se, Sra. Gestora, acerca da efetividade da intimação do retorno 

dos autos contida no verso de fl. 173.

Em caso positivo, certifique o decurso de prazo e arquive-se com as 

devidas baixas.

Em caso negativo, intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 928494 Nr: 48483-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZI METELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO CAMPOS - 

OAB:15575/MT, LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 15.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por ELZI 

METELLO contra o ESTADO DE MATO GROSSO.
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A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 881513 Nr: 17710-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ALICE SILVA DUARTE, DALVA PAES DE 

PROENÇA GONÇALVES, ODILZA CASSIANO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENÉZIO PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.087, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Vistos, etc.

Acerca da manifestação do Município de Cuiabá às fls. 182/347, intime-se 

a autora para que se pronuncie nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1049218 Nr: 46043-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLE RANE MIRANDA JULIO - 

OAB:21.175/MT, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - 

OAB:15980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos,

Defiro o petitório de fl.898/899.

Encaminho os autos a secretaria Unificada para vistas dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 740472 Nr: 37186-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCIERY RODRIGUES MARQUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CASTRO DE 

ARRUDA - OAB:12517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por JUSCIERY 

RODRIGUES MARQUES COSTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O ente estadual, devidamente intimado para impugnar a manifestação e 

cálculos trazidos pela autora, às fls. 147/205, manifestou no sentido de 

não se opor aos cálculos apresentados pela mesma, conforme atesta a 

petição de fl. 207.

Pelo exposto, HOMOLOGO os cálculos referidos supra, para que opere 

seus efeitos jurídicos e legais efeitos.

Considerando o decurso de tempo desde a apuração dos mesmos, 

determino a remessa dos autos para o Contador Judicial para respectiva 

atualização.

Cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, intimando-se o Estado de Mato Grosso, para que informe, em 30 

dias, a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas 

no § 9º do art. 100 da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se o Ofício 

Requisitório (art. 535, §3º, inciso I do CPC) ao E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 904431 Nr: 33161-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE DA CRUZ FERREIRA, LUIZ CARLOS LOPES 

VASCONCELOS, NEY MARIO RIBEIRO TEIXEIRA, MARI CELIA LEITE 

BATISTA, MANOEL PEDRO GONÇALO DA SILVA, VALDECI RODRIGUES 

SOARES, AGILTO EUZEBIO EVANGELISTA, BENEDITO FRANCISCO LEITE, 

VIRGILIO DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA, EDNAUER DO BOM 

DESPACHO LEITE E SILVA, MARIA BENEDITA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO DE CASTILHO MOZER 

JUNIOR - OAB:14.347/E, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT, JAIME 

PENARIOL DE ROSATO - OAB:14.881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por EDITE DA 

CRUZ FERREIRA e outros 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 pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se 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, intimem-se os autores para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 346397 Nr: 16763-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR JOSÉ DE OLIVEIRA, GISELY MARIA 

REVELES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARIA REVELES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:8448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 Vistos, etc.
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 Trata-se de Cumprimento Definitivo de Sentença promovida pela patrona 

da requerente que pleiteia o pagamento dos valores referentes aos seus 

honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso devidamente intimado, nos termos do art. 535 do 

CPC, para apresentar impugnação aos cálculos trazidos pela patrona, 

deixou transcorrer o prazo in albis.

Pelo exposto, HOMOLOGO o cálculo constante às fls. 452/452-v, para que 

opere seus jurídicos e legais efeitos.

Considerando o decurso de tempo desde a apuração dos mesmos, 

determino a atualização dos cálculos pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, atendendo ao disposto no art. 3º, §5º, do Provimento n. 

11/2017-CM, e, assim, conforme o determinado no art.3º, §1º do 

provimento supracitado, encaminhem-se os documentos necessários para 

a elaboração do cálculo, 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.

Cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, intimando-se o Estado de Mato Grosso, para que informe, em 30 

dias, a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas 

no § 9º do art. 100 da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se o Ofício 

Requisitório (art. 535, §3º, inciso I do CPC) ao E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso ou se constatado tratar-se de pequeno valor, expeça-se 

RPV ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 246501 Nr: 14180-08.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAN VARGAS DE ALENCAR, MARIA SUENI DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERV. DO PODER LEGISLATIVO, ASSALMAT - ASSOC. DOS FUNCION. 

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO GONÇALO DE 

OLIVEIRA - OAB:PROC. LEGISLATI, ANDERSON FLAVIO DE GODOI 

(PROCURADOR GERAL DA AL/MT) - OAB:P. GERAL AL/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por NATAN VARGAS DE 

ALENCAR representado por MARIA SUENI DE OLVIERA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO.

O ente estadual, devidamente intimado para impugnar a manifestação e 

cálculos trazidos pela autora, às fls. 270/313, manifestou no sentido de 

não se opor aos cálculos apresentados pela mesma, conforme atesta a 

petição de fl. 315.

Pelo exposto, HOMOLOGO os cálculos referidos supra, para que opere 

seus efeitos jurídicos e legais efeitos.

Considerando o decurso de tempo desde a apuração dos mesmos, 

determino a atualização dos cálculos pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, atendendo ao disposto no art. 3º, §5º, do Provimento n. 

11/2017-CM, e, assim, conforme o determinado no art.3º, §1º do 

provimento supracitado, encaminhem-se os documentos necessários para 

a elaboração do cálculo, 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.

Cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, intimando-se o Estado de Mato Grosso, para que informe, em 30 

dias, a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas 

no § 9º do art. 100 da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se o Ofício 

Requisitório (art. 535, §3º, inciso I do CPC) ao E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso ou se constatado tratar-se de pequeno valor, expeça-se 

RPV ao presidente da Assembleia Legislativa.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1040006 Nr: 41628-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOLITO DELFINO CESAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro Dos 

Santos - OAB:

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por MANOLITO 

DELFINO CESAR contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 976145 Nr: 12257-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:02748, HUGUENEY ALVES DO REIS - OAB:8324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

 Em que pese o fato da manifestação da autora às fls. 163/167, o 

advogado deve atentar-se quanto ao procedimento adequado a ser 

adotado nesta fase de cumprimento de sentença, bem como o próprio 

enfatizou em trechos de seu petitório.

Trata-se da necessidade de apuração da eventual defasagem 

remuneratória por meio de liquidação de sentença por arbitramento. Tal 

sistemática, para a execução, fora estipulada na sentença às fls. 

97/100-v, mais especificamente no seguinte trecho, in verbis:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Neste contexto, e em sede de reexame necessário, o TJMT retificou em 

parte a sentença, contudo, manteve a sistemática da liquidação por 

arbitramento (fls. 152/157-V).

Portanto, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se 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.
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 Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Além disso, deve o Estado de Mato Grosso apresentar impugnação quanto 

à manifestação às fls. 159/162, referente aos honorários advocatícios, 

nos termos do art. 535 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 392522 Nr: 28039-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA MARIA TRABACHIN DE ALMEIDA FERRAZ, SARA 

TRABACHIN DE ALMEIDA FERRAZ, MILLA TRABACHIN ALMEIDA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - PROC. MUNICIPIO - OAB:7892

 Vistos, etc.

 Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para impugnar a manifestação de 

fls. 384/437, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 949341 Nr: 59940-96.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BENEDITO DE OLIVEIRA, ROBERTO ANTONIO 

PEDROSO, RUI BARBOSA GALHARDO, ROSANGELA MARIA BATISTA 

RIBEIRO, ROSELY EMIDIA SORIO, SEBASTIÃO SANTIAGO, ULISSES LUIS 

ANTUNES FERNANDES, THEREZINHA CORRÊA MALHEIROS, SERGIO 

GIRALDELLI DE FREITAS, SILVANILDE TEIXEIRA DE QUEIROZ, SONIA 

MARIA GASQUES, SULIVAN CARDOSO DE AZEVEDO, TANIA SORAIDA 

RUEDA AYRES, TELMA DE AZEVEDO SILVA MORAES, WILTON RIBEIRO 

DA SILVA, WILSON BOTELHO, WELLER MARCUS PINHEIRO DA SILVA, 

VALDECIR DA COSTA LAGE, VALERIA RODRIGUES FONSECA, VALTIDES 

ROSA DA SILVA, WALTER SANTANA DA COSTA, WELBERT GARCIA 

CARDOSO, WENDER SANTOS PAIM, WILTON SOUZA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:OAB/MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

 Intime-se o embargado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos às fls. 386/396, nos termos do 

art. 1023, § 2º c/c art. 183 do CPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 321303 Nr: 23018-03.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS BENEDITO OLIVEIRA, MARCO AURÉLIO 

MONTEIRO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Manifeste-se o INSS, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do petitório de fl. 

349/354, mormente à informação de cessação do benefício, bem como às 

demais questões levantadas pelo requerente nesta ocasião.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1045426 Nr: 44078-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZAMAR RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex nascimento de Oliveira 

- Procurador do Municipio - OAB:9.254OAB/SE

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por ELIZAMAR 

RODRIGUES DE MORAES contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

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 MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 931052 Nr: 49856-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉA BAMARO HOHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

 Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para impugnar a manifestação de 

fls. 199/203, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 981049 Nr: 14632-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LYSETTE MARIA PINHEIRO ESPÓSITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY MARIA DA CRUZ 

MENDONÇA - OAB:2100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por LYSETTE 

MARIA PINHEIRO ESPÓSITO contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 
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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.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 964702 Nr: 6812-30.2015.811.0041

 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: PIEDADE MARIA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A

 Vistos, etc.

Tendo por base o despacho à fl. 68 e o seu desdobramento às fls. 69/71, 

abra-se nova vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1047144 Nr: 44964-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLOS ALEXANDRE SERGIO FERREIRA, MARCOS 

ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA, MARCOS VIEIRA DA CUNHA, MILTON 

RIBEIRO DA SILVA, MVPDS, MARCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro dos 

Santos - OAB:

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por KARLOS 

ALEXANDRE SERGIO FERREIRA E OUTROS contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1049625 Nr: 46225-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CORREA DE ASSUNÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Certifique-se, Sra. Gestora, acerca da efetividade da intimação do retorno 

dos autos contida no verso de fl. 251.

Em caso positivo, certifique o decurso de prazo e arquive-se com as 

devidas baixas.

Em caso negativo, intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 938356 Nr: 53826-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LÍDIA SOUZA MARQUES, LÚCIA VALDEREZ 

CUIABANO PESTRE VIDAL DA FONSECA, EDNA SILVA ANTUNES, MARIA 

DE LOURDES OLIVEIRA, CARMEM NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA REGINA DE JESUS 

ALCOFORADO - OAB:19.130, THAIS HELENA DE JESUS ALCOFORADO 

- OAB:18.233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILSON RONDON BARBOSA 

- OAB:6764-MT

 Vistos, etc.

 Em que pese o fato da manifestação da parte autora às fls. 287/296, com 

juntada de documentos em sequência, a advogada deve atentar-se quanto 

ao procedimento adequado a ser adotado nesta fase de cumprimento de 

sentença, bem como a própria enfatizou em trechos de seu petitório.

Trata-se da necessidade de apuração da eventual defasagem 

remuneratória por meio de liquidação de sentença por arbitramento. Tal 

sistemática, para a execução, fora estipulada na sentença às fls. 

230/231-v, mais especificamente no seguinte trecho, in verbis:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICÍPIO DE CUIBÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Neste contexto, e em sede de reexame necessário, o TJMT retificou, à 

unanimidade, em parte a sentença, contudo, manteve a sistemática da 

liquidação por arbitramento (fls. 242/247-v).

Além disso, o E. Tribunal, ao se referir aos honorários advocatícios, 

suscitou o art. 85, § 4º, II do CPC, devendo, desse modo, a definição do 

percentual ser fixado a partir do momento em que o julgado estiver 

liquidado.

Portanto, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se o executado Município de Cuiabá para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à liquidação, nos 

termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 895719 Nr: 26891-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELCIRA BARBATO BORTOLUZZI, MARIA DE LOURDES 

FERNANDES POUSO, MARLENE LOUZADA VIEIRA, MARIA SOUZA DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS, MIKA MIROTA TANAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por GELCIRA 

BARBATO BORTOLUZZI E OUTROS contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 847360 Nr: 50873-44.2013.811.0041

 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): MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Vistos, etc.

Averigue, Sra. Gestora, se a intimação à Fazenda Pública Estadual, para 

impugnar a contestação, fora feita nos termos do art. 183, § 1º do CPC.

Caso constate a inadequação, intime-se novamente mediante carga dos 

autos.

Contudo, se este não for o caso, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 838731 Nr: 43316-06.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAPELEIRO - OAB:

 Vistos, etc.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência por se tratar de processo de Meta 2 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 805097 Nr: 11563-31.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENIELSON BENEDITO DE MAGALHÃES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos, etc.

Acerca da proposta de acordo formulada pelo INSS às fls. 190/191, 

intime-se o requerente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em caso de recusa, este deverá apresentar as suas contrarrazões dentro 

deste mesmo prazo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 939092 Nr: 54119-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE CORDEIRO MOURA BATISTA , DIEGO 

FERNANDO AMANCIO , DIEGO RIBEIRO DIAS, FABIO GUEDES NOBRE, 

KLEBER DE PAULA E SILVA, JOÃO DIAS DE SOUSA JUNIOR, UELBETHON 

GUIMARÃES AGUIAR, WELLINGTON DANIEL SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por ALEXANDRE 

CORDEIRO MOURA BATISTA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 741650 Nr: 38486-65.2011.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODETE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505/MT

 Vistos, etc.

 Considerando a decisão às fls. 132/133 que acolheu a impugnação à 

execução de sentença pelo motivo de excesso de execução, os autos 

foram encaminhados para a Contadoria Judicial para a devida atualização 

dos cálculos dos valores a serem executados.

 Com o retorno dos autos e consequente anexação dos cálculos (fl. 133), 

o patrono postulou pela concordância com a planilha apresentada. Em 

seguida, o Estado de Mato Grosso posicionou-se no mesmo sentido às fls. 

136/139.

Pelo exposto, HOMOLOGO o cálculo constante à fl. 133, para que opere 

seus jurídicos e efeitos legais, junto à conta informada à fl. 135.

Cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, intimando-se novamente o Estado de Mato Grosso, para que 

informe, em 30 dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º do art. 100 da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se o Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor, nos termos do art. 535, §3º, inciso II do 

CPC, ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – MT 

Saúde.

Cumpra-se INCONTINENTI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 709731 Nr: 2639-02.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE DIAS DE JESUS - 

OAB:13.541-MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a Certidão à fl. 158, intime-se, novamente, o INSS para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove junto aos autos o devido 

depósito conforme determinado às fl. 151/154.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 76838 Nr: 7351-50.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASIZ BATISTA DA SILVA, O. R. DE S., M. R. DA S., M. L. 

DE S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ACORIZAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS - 

DEFENSOR PUBLICO. - OAB:D.PÚBLICO, REGIANE XAVIER DIAS - 

OAB:DEF-PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por ASIZ BATISTA DA 

SILVA e outros em face do MUNICÍPIO DE ACORIZAL.

O ente municipal, devidamente intimado para impugnar a manifestação e 

cálculos trazidos pelos autores, às fls. 378/385, deixou transcorrer o 

prazo in albis, conforme atesta Certidão à fl. 386.

Pelo exposto, HOMOLOGO os cálculos referidos supra, para que opere 

seus efeitos jurídicos e legais efeitos.

Considerando o decurso de tempo desde a apuração dos mesmos, 

determino a remessa dos autos para o Contador Judicial para respectiva 

atualização.

Cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, intimando-se o Estado de Mato Grosso, para que informe, em 30 

dias, a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas 

no § 9º do art. 100 da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se o Ofício 

Requisitório (art. 535, §3º, inciso I do CPC) ao E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Além disso, intime-se o requerido para manifestar-se acerca da 

manifestação às fls. 387/391, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 42241 Nr: 10991-32.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERÔNIMA MARIA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANCARLO CÁSSIO DE 

OLIVEIRA BELLO - OAB:5724/MT, Neula de Fátima Miranda - 

OAB:6553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a atualização dos cálculos, anexada à fl. 323, bem como a 

manifestada concordância das partes acerca desta, cumpra-se 

integralmente o despacho à fl. 320 de acordo com os novos valores 

atualizados.

Expeça-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007496-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO DE FREITAS ALBUQUERQUE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIREITOR DE DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por PAULO 

FERNANDO DE FREITAS ALBUQUERQUE, objetivando a concessão de 

liminar para que possa efetuar o licenciamento de seu veículo. Em breve 

síntese, o impetrante argumenta não ter sido notificado das penalidades de 

trânsito que foram aplicadas em seu desfavor e que constam no 

prontuário do veículo junto ao DETRAN/MT, impedindo-o de efetuar o 

licenciamento do seu automóvel. Com a inicial vieram documentos. Como 

uma das causas de pedir é a falta da dupla notificação por parte do 

DETRAN/MT para a regular constituição das multadas aplicadas, em 

despacho de fl. 25 (ID. 15216753) facultei-lhe que trouxesse aos autos 

documento a fim de comprovar o endereço que se encontrava/se 

encontra cadastrado junto ao DETRAN/MT, além de um comprovante de 

residência com o seu endereço. Intimado, o impetrante juntou outros 

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 licenciamento ao pagamento de multas por infração de 

trânsito, constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações 

necessárias, conforme previsto na legislação de trânsito. 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 
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contrário, produzir as provas necessárias para tanto. Destarte, a 

documentação que acompanha a inicial não traz, em seu bojo, os dados 

necessários para que se verifique o devido processo legal e o 

contraditório nas penalidades aplicadas em desfavor do impetrante. 

Inclusive, facultei-lhe que comprovasse o endereço regularmente 

cadastrado junto ao DETRAN/MT, o que não foi cumprido pela parte. Diante 

disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a 

relevância do direito invocado, tornando impossível averiguar se houve, ou 

não, a dupla notificação para fins de legitimação da multa aplicada. 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: 1028413-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

ROGERIO RODRIGUES DE AMORIM (IMPETRANTE)

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ROGÉRIO 

RODRIGUES DE AMORIM contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando, 

mediante a concessão de liminar, o direito de obter o Licenciamento e/ou 

Transferência do veículo VW/NOVI GOL 1.0 TRACK, placa OBK-5432, 

independentemente do pagamento de multas por infração de trânsito. Com 

a inicial vieram documentos anexos. 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, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição 

Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. É cediço, nos termos do art. 7º, 

inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, 

faz-se 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). Vê-se que a questão sob análise está em se verificar 

a existência ou não do aludido direito líquido e certo que a 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 

licenciamento do veículo de sua propriedade. Tenho sustentado que se 

revela ilegal a vinculação do licenciamento ao pagamento de multas por 

infração de trânsito, constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações 

necessárias, conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso 

recordar que o STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade 

administrativa, quando não comprovada a dupla notificação do proprietário 

do veículo. Nestes termos, sua jurisprudência: Súmula 312 - No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 

Súmula 127 - É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. No caso em 

comento, os documentos apresentados, demonstram, nesta fase de 

cognição sumária, a boa aparência do direito do Impetrante e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à 

imediata suspensão do ato coator. A presença do fumus boni juris está 

demonstrada diante da possibilidade de afronta e desrespeito aos 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório. Digo possibilidade de afronta porque trata-se de medida 

liminar, numa fase de cognição sumária, com requisitos legais específicos, 

enquanto por ocasião do julgamento de mérito, caberá decidir sobre a 

ocorrência ou não de efetiva violação de direito líquido e certo da 

Impetrante. No caso em comento, presente ainda o periculum in mora, uma 

vez que o não licenciamento impede a utilização do automóvel, limitando 

seu direito de propriedade, já que a condução de veículo automotor sem o 

documento de licenciamento é considerado infração administrativa. Assim, 

o condicionamento do ato ao pagamento de multas das quais o impetrante 

não foi notificado (no endereço cadastrado junto ao DETRAN) 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, a jurisprudência tem 

entendido ser necessária a dupla notificação do administrado a cerca das 

penalidades de trânsito a ele atribuídas. 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 da Impetrante impedido de transitar, 

pois sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira da 

motorista. 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) Portanto, entendo preenchidos os requisitos para a 

concessão da liminar pretendida. Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o 

fim de que seja permitido à Impetrante obter o licenciamento/transferência 

do veículo VW/NOVI GOL 1.0 TRACK, placa OBK-5432, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032917-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA (ADVOGADO(A))

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por LARISSA 

MARQUES DE ARRUDA E SILVA contra ato do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando, mediante a concessão de liminar, o direito de obter o 

Licenciamento 2018 do veículo CHEVROLET CLASSIC, cor branca, placa 

NPJ 1489, ano/modelo 2009/2010, independentemente do pagamento de 

multas por infração de trânsito. Com a inicial vieram documentos anexos. 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, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. É 

cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a 

concessão de medida liminar, faz-se 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). 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 licenciamento do veículo de sua 
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propriedade. Tenho sustentado que se revela ilegal a vinculação do 

licenciamento ao pagamento de multas por infração de trânsito, 

constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações necessárias, 

conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso recordar que o 

STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade administrativa, 

quando não comprovada a dupla notificação do proprietário do veículo. 

Nestes termos, sua jurisprudência: Súmula 312 - No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 

Súmula 127 - É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. No caso em 

comento, os documentos apresentados, demonstram, nesta fase de 

cognição sumária, a boa aparência do direito da Impetrante e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à 

imediata suspensão do ato coator. A presença do fumus boni juris está 

demonstrada diante da possibilidade de afronta e desrespeito aos 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório. Digo possibilidade de afronta porque trata-se de medida 

liminar, numa fase de cognição sumária, com requisitos legais específicos, 

enquanto por ocasião do julgamento de mérito, caberá decidir sobre a 

ocorrência ou não de efetiva violação de direito líquido e certo da 

Impetrante. No caso em comento, presente ainda o periculum in mora, uma 

vez que o não licenciamento impede a utilização do automóvel, limitando 

seu direito de propriedade, já que a condução de veículo automotor sem o 

documento de licenciamento é considerado infração administrativa. Assim, 

o condicionamento do ato ao pagamento de multas das quais a impetrante 

não foi notificado (no endereço cadastrado junto ao DETRAN) 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, a jurisprudência tem 

entendido ser necessária a dupla notificação do administrado a cerca das 

penalidades de trânsito a ele atribuídas. 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 da Impetrante impedido de transitar, 

pois sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira da 

motorista. 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) Portanto, entendo preenchidos os requisitos para a 

concessão da liminar pretendida. Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o 

fim de que seja permitido à Impetrante obter o licenciamento 2018 do 

veículo CHEVROLET CLASSIC, cor branca, placa NPJ 1489, ano/modelo 

2009/2010, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, 

desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de 

Trânsito e preenchidas as demais exigências. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024617-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FASOLO (AUTOR(A))

CELSO CORREA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003775-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO (ADVOGADO(A))

EBER CACERES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: 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: 1016905-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERNANDO ROMIO (ADVOGADO(A))

PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029172-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA LOPES OLIVEIRA LESEUX (REQUERENTE)

ANTONIO ALVES RAMOS (REQUERENTE)

LEOSMAR VEIGA (REQUERENTE)

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

IRANILDE PINHEIRO RIBEIRO (REQUERENTE)

ANTONIO LAEDIO DE MOURA (REQUERENTE)

JOSE RIBEIRO (REQUERENTE)

ADEMIR FORLIN (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO MENDES (ADVOGADO(A))

ELIZABET DE CHAVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Fórum Mato-grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Formad) 

(REQUERIDO)

 

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 Goiabeiras, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 896767 Nr: 27462-35.2014.811.0041

 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: JERCILIA VIANA LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:329170, PAULO EMILIO MAGALHÃES - PROC. 

DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial, 

JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial tão somente para 

consolidar os termos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos 

da tutela no nascedouro destes autos. Extingo os autos com resolução de 

mérito nos termos no art. 487, I, do NCPC.Sem custas e honorários 

(Emenda Constitucional nº 80/2014). Por estar amparada em jurisprudência 

do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a presente decisão não se 

sujeita ao reexame necessário, de acordo com o § 4º do artigo 496 do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo.P. R. I.Cuiabá-MT, 03 de outubro 

de 2018.Paulo Márcio Soares de CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 814160 Nr: 20637-12.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, DENIMAR NISTAL 

SANCHES, LAURA FABIANA A. L. BARROS, SIMONSEN N. ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:

 Vistos.

Intime-se a autora para impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, 

inclusive se manifestando acerca da manifestação da Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 904914 Nr: 33484-12.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D´ALUMÍNIO IND. COM. ALUMINIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO, SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Intime-se o autor para se manifestar acerca do pedido de extinção do feito 

vindicado pelo ente estatal, ante o fato de ter sido "estornado" os TADS 

objetos desta demanda.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 995251 Nr: 21154-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS, ARLETE 

FERREIRA DA SILVA MORAES, LUCILENE FRANÇA FORTES, ANTONIO 

FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS HELENA DE JESUS 

ALCOFORADO - OAB:18.233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:

 Vistos.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para, em querendo, impugnar a 

execução (art. 535, CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1081206 Nr: 2125-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. J. G. B. S. G. F. S. D., J. R. J. C. G. F. S. D., 

MIRIAN GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:17040/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ PRIETO - 

OAB:DEF.PÚBLICO, Marta S. de Oliveira - OAB:OAB/MT 19.174, 

RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16.360B, RENATO FERREIRA 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 13.360B

 Vistos.

Nos termos do artigo 10, CPC, manifestem-se as partes acerca do cálculo 

apresentado pela Contadoria Judicial, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 450181 Nr: 22871-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE GOMES BEZERRA, NILDA ALVES DOS REIS, 

NILDA RODRIGUES BORGES, NILDA DEMBINSKI ZAVARDINIACK, NILDA 

GODOY DE CAMPOS, NILDA RAMOS, SINDICATO DOS TRABALHADORES 

DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO, NILMA MARIA DE ALVARENGA, 

NILDES ANA DE CAMPOS, NILDES BOTELHO RIBEIRO, NILMA ARAUJO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, BRUNO JOSÉ 

RICCI BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - 

OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 PROCESSO Nº 22871-69.2010.811.0041 - CÓDIGO: 450181

Exequente: Nilda Godoy Campos e outros.

Executado: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc.

Dá analise dos autos, em razão da planilha atualizada de cálculo elaborada 

pelo Departamento Auxiliar a Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, 

fls. 199, em favor da exequente Nilda Godoy Campos perfazendo o valor 

de R$ 185.262,35 (cento e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois 

reais e trinta e cinco centavos), importância superior que impossibilita a 

expedição de RPV- Requisição de Pequeno Valor que delimita um teto 

máximo de R$ 33.264,64 (trinta e três mil, duzentos e sessenta e quatro 

reais e sessenta e quatro centos) aproximadamente (256 UPF), 

determinou-se a intimação da parte exequenda quanto a renúncia do valor 

excedido, conforme certidão de fls. 200.

Devidamente intimada, a parte credora manifesta pela NÃO concordância 

da renúncia do valor excedido, razão pela qual requer a expedição 

requisitório no valor integral de R$ 185.262,35 (cento e oitenta e cinco mil, 

duzentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Ante ao exposto, DEFIRO o pleito, determinando a imediata expedição do 

ofício requisitório, (art. 535, §3º, inciso I do CPC) ao e. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no valor ora mencionado.

 Cabe destacar, que o AUTOR possui benesses da tramitação prioritária, 

ficando ressalvada a hipótese do art. 71 da Lei nº 10.741/2003.

 Ás providências da escrivania.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de outubro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 792929 Nr: 47013-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIOSVALDO BARBOSA DE ALMEIDA, ELAINE 

CARDINALI AERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que trasladei cópia da decisão de fls. 59/60 dos embargos de 

código 838539 para estes autos. Que intimo as partes para requererem o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1026750 Nr: 35205-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINA LEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A, RUBI FACHIN - OAB:

 Ação de Obrigação de Fazer nº 35205-62.2015.811.0041 – Cód. 1026750

Requerente: Lina Leida de Souza.

Requerido: Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá.

Vistos, etc.

Pedido aviado pela Fazenda Pública Municipal solicitando o levantamento 

dos valores vinculados na presente ação.

Por cautela, a Secretaria Unificada certificou a existência de numerários 

vinculados ao feito no valor disponível de R$ 108.927,08 (cento e oito mil, 

novecentos e vente e sete reais e oito centavos) na conta judicial nº 

4200120885491, em igual valor na conta nº 4200120885490, consoante 

extratos demonstrativos de fls. 112 e 113.

Dessa forma, AUTORIZO, a imediata expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor total depositado na conta judicial nº 4200120885491 

em favor do Município de Cuiabá, na forma requerida na petição de fls. 

110.

Concomitantemente, intime-se o representante legal do Estado de Mato 

Grosso para indicar os dados bancários necessários para a expedição de 

alvará judicial do valor remanescente existente na conta judicial nº 

4200120885490.

Havendo resposta, já deixo AUTORIZADO, a imediata expedição de alvará 

judicial em favor do Estado de Mato Grosso do numerário vinculado a 

conta judicial nº 4200120885490.

Às providências da escrivania, cumpra-se expedindo o necessário.

 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.: 397031 Nr: 31784-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA MARIA ALVES GUIMARÃES, ADELINA TOFOLI 

AVILA, ADELMO PAOLIELLO, ADELINDA ALVES CARVALHO, ADELIS 

LUIZA DA SILVA E SILVA, ADENIDES RODRIGUES DE MORAES ROSA, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MT, ADENIL ANTONIA DA SILVA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 31784-74.2009.811.0041 – Cód. nº 397031

 Exequente: Adelina Maria Alves Guimarães e outros.

 Executado: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença com IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO 

opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de Adelina Maria Alves 

Guimarães e outros.

Devidamente intimado, o representante legal do Estado de Mato Grosso 

apresentou impugnação à execução arguindo a inépcia da petição inicial 

da fase do cumprimento de sentença, sob a alegação de ausência do 

valor da causa.

Pois bem.

Levando em consideração o princípio da economia e da celeridade 

processual, FACULTO ao exequente corrigir a erronia no tocante a 

ausência do valor da causa peça vestibular do cumprimento de sentença, 

valor este que deve ser equivalente a soma dos totais indicados na tabela 

de fls. 200/201, haja vista a pluralidade dos exequentes.

Ato contínuo, manifeste-se a parte adversa.

Por derradeiro, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

 Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 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.: 817998 Nr: 24414-05.2013.811.0041

 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: PAULO SÉRGIO DOS SANTOS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO CAMPOS 

DE PAULA - OAB:7561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios. Calha também ponderar, que o artigo 1.023, estipula o prazo 

de cinco dias para oposição do recurso. Logo, e nos termos da certidão 

237, demonstra-se intempestivo os presentes embargos. Registra-se que 

o despacho de fls. 150 apenas determinou o cumprimento da decisão de 

fls. 148/149, para que fosse efetuada a remessa dos autos para a Justiça 

Federal, não havendo que se falar em nova publicação da decisão 

embargada. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, NÃO 

CONHEÇO dos embargos de declaração, diante da sua intempestividade. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018. PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 942664 Nr: 56179-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DOMICIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o Requerente ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da 

obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 2 de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 378313 Nr: 14536-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA BEROVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 
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(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Intimar o exequente para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos cópia 

legível de seus documentos pessoais, onde devem constar DATA DE 

NASCIMENTO e CPF, eis que constituem dados necessários para a 

expedição do ofício requisitório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 878700 Nr: 15926-27.2014.811.0041

 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: ROMUALDO DE LIMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o autor para manifestar-se 

quanto a proposta do perito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033112-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan (ADVOGADO(A))

JOAO ANDRE LOPES GUERREIRO (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: 

1033112-07.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO ANDRE LOPES GUERREIRO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória ajuizada por JOAO ANDRE LOPES GUERREIRO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de liminar para que 

seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado 

através do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1117189-1 

determinada a liberação das mercadorias apreendidas independentemente 

do pagamento dos valores cobrados, ao argumento de que tal prática se 

afigura como ilegal. No mérito, requer a ratificação da liminar e a 

declaração de insubsistência do Termo de Apreensão e Depósito 

supracitado. 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 se depreende das razões que levaram à 

apreensão das mercadorias relativas ao Termo de Apreensão e Depósito 

supracitado, o ato foi embasado na irregularidade da documentação fiscal, 

mais especificamente, na inexistência de notas fiscais vinculadas à 

operação. Isto ocorre tendo em vista que a nota fiscal apresentada 

durante a fiscalização se tratava apenas de cópia, culminando com a 

declaração de inidoneidade do documento fiscal, com fundamento no 

artigo 35-B, da Lei Estadual nº 7.098/98. Em face desse contexto, não 

vislumbro, prima facie, a existência do fumus boni juris necessário à 

concessão da liminar, porquanto a irregularidade da documentação 

constitui infração material instantânea de cunho permanente, apta a 

ensejar a apreensão, notadamente por que não incide o teor da Súmula 

323 do STF em casos dessa natureza. E para corroborar o entendimento 

posto, colaciono os seguintes precedentes do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR- APREENSÃO DE MERCADORIA - 

PELO FISCO ESTADUAL - SEM NOTA FISCAL - PEÇAS DE 

MONSTRUARIOS - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF - 

INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE - AUSENTE DIREITO LIQUIDO E 

CERTO DO INTERESSADO/IMPETRANTE - SEGURANÇA DENEGADA - 

SENTENÇA RETIFICADA. Considera-se legal a apreensão de produtos pelo 

fisco estadual quando as Notas Fiscais encontram-se em desacordo com 

a legislação tributária estadual, não configurando arbitrariedade a 

apreensão de mercadoria quando desacompanhada das respectivas 

notas Fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente.” 

(ReeNec, 75226/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da 

publicação no DJE 20/02/2014) “REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO — APREENSÃO DE MERCADORIA 

— POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — 

INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES — 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 323 DO STF — INEXISTÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA. Inexiste ilegalidade 

na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos 

permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os 

pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.” (ReeNec, 

70289/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 21/01/2014, Data da publicação no DJE 27/01/2014) 

“TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO E MERCADORIA – AUSÊNCIA 

DE NOTAS FISCAIS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS 

PERMANENTES – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA 

DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA. Inexiste ilegalidade na apreensão 

que visa coibir infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados.” (ReeNec 121502/2016, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/10/2016, Publicado no 

DJE 25/10/2016) Destaco, por oportuno, que as alegações do requerente 

em cotejo com a documentação apresentada, por si só, não se mostram 

suficientes para elidir, ao menos em sede de cognição sumária, a 

presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos combatidos, 

que bem subsistem por seus próprios fundamentos. Outrossim, a 

apreensão decorrente do TAD 1117189-1 fora efetuada em 2014, já tendo 

decorrido mais de 04 anos da suposta infração, afastando qualquer 

fundamentação apta a ensejar o perigo de dano necessário para a 

concessão da antecipação de tutela pretendida. Isto posto, INDEFIRO a 

antecipação de tutela pretendida. 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 Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020137-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA CAMPOS (IMPETRANTE)

AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, do inteiro 

teor da r. sentença, cuja parte dispositiva segue a seguir transcrita: ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida 

no nascedouro destes autos, CONCEDOA SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca Fiat, modelo NOVO GOL 1.0 , modelo 2014, ano 2014, placa 

OAS7614, 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. 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.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019956-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORFIRIO GONCALVES BOTELHO NETO (IMPETRANTE)

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, r. 

sentença, cuja parte dispositiva segue a seguir transcrita: ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, 

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida liminar 

anteriormente deferida, para declarar a abusividade e ilegalidade do ato 

coator de vincular e/ou exigir o pagamento das multas ao licenciamento do 

veículo do qual não foi notificado, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

do CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à 

Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra 

do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, 

nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira 

do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo 

de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no 

art. 496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. 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: 1029585-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DA COSTA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ARRUDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, do inteiro 

teor da r. sentença, cuja parte dispositiva segue a seguir transcrita: 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 Fiat, modelo FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 (Nacional), ano de 

fabricação 2012 e modelo 2013, cor cinza, placa NPP-3693, chassi nº 

9BD197132D3003957, e RENAVAN nº 463905555, 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. 

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: 1031378-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO EGIDIO SACHS (ADVOGADO(A))

SINDICATO DAS EMP DE TRANSP RODOV DE PASS DO EST DE MT 

(IMPETRANTE)

FERNANDO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Agência Estadual de Regulação do Serviços Públicos 

Delegados do Estado de Mato Grosso AGER MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

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 da diligência do Sr. Oficial de Justiça. DECISÃO: Vistos, etc. 

Tendo em vista tratar-se de Mandado de Segurança de natureza coletiva, 

nos termos do art. 22, §2º, da Lei n. 12.016/2009, determino a oitiva do 

representante judicial da pessoa jurídica de direito público (AGER) no 

prazo de 72h (setenta e duas horas). Após, voltem-me os autos 

conclusos para análise da liminar. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026065-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

AÇÃO MONITÓRIA PROCESSO: 1026065-79.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Expeça-se mandado de 

pagamento, no prazo legal, constando-se que, caso o réu o cumpra, ficará 

obrigado ao pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa, bem como que, nesse prazo, poderá 

oferecer embargos, advertido de que, caso não haja o cumprimento da 

obrigação ou o oferecimento de embargos, “constituir-se – á, de pleno 

direito, o título executivo judicial” (NCPC, art. 701, §1, §2). Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003079-91.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso - DETRAN 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1003079-91.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE AUGUSTO DOS 

SANTOS JUNIOR REQUERIDO: Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso - DETRAN e outros Vistos, etc. 1. Compulsando os autos, verifico 

que pretende a parte autora em sede de tutela de urgência a suspensão 

dos efeitos do protesto de nº 10070454, referente à CDA nº 2017143339, 

enviado ao Cartório no dia 10.07.2017, conforme id nº 10634318, no 

entanto, constato que o requerente acostou no id nº 10634400, Termo de 

Confissão de Débito Inscrito em Dívida Ativa e Requerimento de 

Parcelamento, em relação à mencionada CDA, com o respectivo 

comprovante de pagamento no dia 13.07.2017, como se vê no id nº 

10634334. 2. Assim sendo, necessário se faz que a parte requerente 

informe, no prazo de 10 (dez) dias, se ainda perdura os efeitos do 

mencionado protesto. 3. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 02 de outubro de 

2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 229168 Nr: 36215-93.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORRÊA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, 

OSVALDO DA SILVA CORRÊA FILHO, PEDRO PAULO DE QUEIROZ 

CORREA, ORLANDO DA SILVA CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:3065, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT

 Intima-se a parte executada da penhora realizada, para, querendo, 

interpor embargos no prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme decisão de 

fl. 34.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1022952-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA DE MATTOS CORREA (EMBARGANTE)

ROBINSON HENRIQUE PEREGO (ADVOGADO(A))

MATTOS CORREA & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

JOAQUIM DOMINGOS CORREA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1022952-20.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: MATTOS CORREA & CIA 

LTDA - ME e outros (2) EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Débito Fiscal c/c Pedido 

de Concessão de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente Inaudita Altera 

Parte, ajuizada por Mattos Corrêa e Cia Ltda. em face do Estado de Mato 

Grosso. 2. Em análise aos autos, mormente a decisão de id nº 14452630, 

verifico que foi postergada a análise do pleito liminar para momento 

posterior a manifestação da parte requerida. 3. No id nº 14535168 

constata-se que a parte ré foi citada, ocorrendo, pois, a chamada 

estabilização da demanda, que delimita os limites do pronunciamento 

judicial na lide. 4. Conforme petitório de id nº 15301881, a requerente 

aditou o pedido inicial, indexou novos documentos, além do mais, formulou 

novos pedidos. 5. Pois bem, estando estabilizado processo, para se 

alterar ou acrescentar pedido e a causa de pedir, necessário se faz o 

consentimento do requerido, na forma do inciso II, do art. 329, do NCPC 

bem como em obediência ao Princípio do Contraditório. Nesse sentido: “Art. 

329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa 

de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o 

saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, 

com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a 

possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, 

facultado o requerimento de prova suplementar. (...)”. 6. Assim sendo, 

manifeste-se a parte requerida quanto ao pleito de id nº 15301881, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 7. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 03 de outubro 

de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016637-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO (ADVOGADO(A))

JAIR DEMETRIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016637-73.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JAIR DEMETRIO RÉU: GOVERNO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Compulsando os autos, 

verifico no id nº 15337392 que a parte autora oferta em caução um imóvel 

em garantia do débito que pretende discutir, no entanto, deixou de informar 

o seu valor, para viabilizar a análise da referida garantia. 2. Assim sendo, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que o requerente traga aos 

autos o laudo mercadológico do imóvel em questão. 3. Intime-se e 

Cumpra-se. Cuiabá, 02 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001717-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIPINA EUSTAQUIO DE SOUZA DUARTE (EXEQUENTE)

ELIANE EUSTAQUIO DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001717-20.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: AGRIPINA EUSTAQUIO DE 

SOUZA DUARTE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. 

Primeiramente, recebo a emenda à inicial de id nº 15320472. 2. Com fulcro 

no artigo 4ª da Lei 1060/50 e no capitulo 2.14.8 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria (CNGC), concedo a requerente os 

benefícios da Justiça Gratuita até que se prove o contrário. Ressalto o 

dever moral da parte requerente em noticiar imediatamente a este juízo a 

cessação da condição de hipossuficiência, sob pena do pagamento de até 

o décuplo das custas judiciais, caso silencie a verdade. 3. Em detida 

análise ao autos, tenho que o DETRAN-MT é parte necessária para figurar 

no polo passivo da presente ação, porquanto é responsável por manter 

intercâmbio com a SEFAZ para arrecadação do imposto bem como para 

informar os proprietários de veículos. 4. Deste modo, concedo a parte 

requerente o prazo de 15 (quinze) dias para que providencie a 

regularização correta do polo passivo da presente ação sob pena de 

extinção do processo, conforme disposto no § único, do art. 115, do 

NCPC. 5. Intime-se e cumpra-se. 6. Após, à conclusão. Cuiabá, 02 de 

outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030480-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1030480-08 .2018.8 .11 .0041 AUTOR(A) :  VANGUARD HOME 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. Cuida-se de Ação de Procedimento 

Comum Com Pedido de Tutela Provisória proposta por Vanguard Home 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, na qual objetiva a suspensão dos efeitos do protesto nº 

11090103, no valor de R$38.954,33 (trinta e oito mil e novecentos e 

cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), referente a Certidão de 

Dívida Ativa – CDA nº 2018715015, além de suspender a exigibilidade do 

crédito tributário ora questionado. Aduz ser empresa atuante no ramo da 

indústria da construção civil e que no exercício de sua atividade 

habitualmente adquire materiais de construção de fornecedores 

estabelecidos nesta e em outras unidades da federação, que são 

utilizados na produção de bens e integrantes das obras, não sendo, 

portanto, consumidos e sim utilizados na produção de prédios e casas 

residenciais. Alega que pela sua atividade econômica não é contribuinte 

de ICMS uma vez que não vende materiais de construção, apenas executa 

obras de construção civil, no entanto, o requerido vem lançando 

indevidamente em seu cadastro estadual multas e débitos sobre diferença 

de alíquota interna e estadual relativa a ICMS. Afirma que a cobrança é 

ilegal, abusiva e arbitrária. Requer como tutela de urgência ou de 
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evidência: a suspensão dos efeitos do protesto nº 11090103, no valor de 

R$38.954,33 (trinta e oito mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e 

trinta e três centavos), referente a Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 

2018715015, além de suspender a exigibilidade do crédito tributário ora 

questionado. No mérito pugna pela procedência da ação com a 

condenação do requerido em custas processuais e honorários 

advocatícios. Juntou documentos. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, em cotejo dos interesses e direito 

debatido no caso em tela, diante da possibilidade de dano irreparável à 

requerente, a concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública 

não esbarra nas vedações impostas pelo art. 1º da Lei n. 9.494/97, razão 

pela qual perfeitamente possível a antecipação do provimento. Desse 

modo, resta observar se estão presentes os requisitos necessários ao 

deferimento da medida excepcional. Pois bem. É cediço que o deferimento 

da tutela antecipada exige a concorrência da prova inequívoca, entendida 

como aquela que não admite dúvida razoável, somada ao receio de dano 

irreparável, ou ao abuso de direito de defesa manifestado pelo réu em 

caráter protelatório e, ainda, à possibilidade de reverter a medida 

antecipada, caso o resultado da ação venha a ser contrário a pretensão 

da parte que a requereu. (art. 300, CPC). Note-se que os requisitos legais 

para o deferimento da medida ora pleiteada, consubstanciados no fumus 

boni iuris e no periculum in mora não possuem conotação alternativa, mas 

sim aditiva, de modo que ambos devem estar presentes, sob pena de não 

concessão da tutela antecipada. No caso vertente, a inicial bem como os 

documentos probatórios a essa indexados, demonstram em caráter inicial 

a boa aparência do direito da Requerente e a razoabilidade de sua 

pretensão a uma medida de urgência, vejamos: O cerne da discussão 

reside na possibilidade de suspender a exigibilidade de crédito tributário 

levado a protesto pela Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 2018715015, 

originada em razão da Falta de Recolhimento ICMS Estimativa Simplificada 

e Falta de Recolhimento ICMS Substituição Tributária Transcrita. Trata-se 

de empresa que atua no ramo da construção civil, e sendo assim, a 

aquisição de produtos para fins de utilização nas obras, não causa fato 

gerador do ICMS, senão vejamos o disposto na Súmula 432 do STJ, in 

verbis: “as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar 

ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações 

interestaduais”. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a 

ilegalidade na cobrança do ICMS que está causando entraves nas 

atividades da Requerente, vez que os documentos acostados aos autos 

dão conta de que possíveis créditos tributários são oriundos de diferencial 

de alíquota e multa relativos a bens utilizados nos empreendimentos da 

empresa, e sendo assim, não se amoldam a hipótese de incidência do 

ICMS, posto se tratar de empresa de construção civil. O Superior Tribunal 

de Justiça pacificou o entendimento de que as empresas de construção 

civil não são contribuintes do diferencial de alíquota de ICMS do Estado 

destinatário quando adquirem mercadorias e as utilizam em suas obras, 

conforme se depreende do precedente abaixo, submetido ao regime do 

art. 543-C, do CPC e Resolução STJ 08/2008, verbis: “PROCESSO CIVL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTAIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 

543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERNCIAL DE ALÍQUOTAS. 

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVL. MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA 

UTILiZAÇÃO NAS OBRAS CONTRATADAS. OPERAÇÕES 

INTERSESTADUAIS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. As empresa de construção civil 

(em rega, contribuintes do ISS), ao adquirem, em outros Estados, materiais 

a serem empregados com insumos nas obras que executam, não podem 

ser compelidas ao recolhimento diferencial de alíquota de ICMS cobrado 

pelo Estado destinatário (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: AI 

24.276 AgR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, julgado em 

16.019, DJ 17.0320; AI 456.72 AgR, Rel. Ministro Eros Grau, Primeira 

Turma, julgado em 30.1204, DJ 17.204; AI 50.364 AgR, Rel. Ministro Carlos 

Velos, Segunda Turma, julgado em 05.4205, DJ 2.04205; RE 527.820 AgR, 

Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 01.4208, DJe-078 

DIVULG 30.4208 PUBLIC 02.5208; RE 572.81 AgR, Rel. Ministro Ricardo 

Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 26.05209, DJe-13 DIVULG 

18.06209 PUBLIC 19.06209; RE 579.084 AgR, Rel. Ministra Carmen Lúcia, 

Primeira Turma, julgado em 26.05209, DJe-18 DIVULG 25.06209 PUBLIC 

26.0209. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: ERsp 149.46/MS, 

Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/Acórdão Ministro José Delgado, Primeira 

Seção, julgado em 06.129, DJ 20.320; AgR noAg 687.218/MA, Rel. Ministro 

Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04.5206, DJ 18.05206; REsp 

90.34/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 

03.5207, DJ 17.05207; REsp 91.769/DF, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, julgado em 1.09207, DJ 25.09207; AgR no Ag 89.76/R, 

Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 25.09207, DJ 

08.1207; AgR no Ag 107809/R, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda 

Turma, julgado em 03.209, DJe 02.4209; AgR no REsp 97.245/R, Rel. 

Ministro Mauro Campbel Marques, Segunda Turma, julgado em 28.04209, 

DJe 15.0209; eREsp 620.12/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 07.5209, DJe 21.08209). 2. É que as empresa de 

construção civil, quando adquirem bens necessários ao desenvolvimento 

de sua atividade-fim, não são contribuintes do ICMS. Consequentemente, 

"há de se qualificar a construção civil com atividade de pertinência 

exclusiva a serviços, pelo que 'as pessoas (naturais ou jurídicas) que 

promoverem a sua execução sujeitar-se-ão exclusivamente à incidência 

de ISS, em razão de que quaisquer bens necessários a essa atividade 

(com máquinas, equipamentos, ativo fixo, materiais, peças, etc.) não 

devem ser tipificados com mercadoria sujeitas a atributo estadual' (José 

Eduardo Soares de Melo, in 'Construção Civil - ISS ou ICMS?', in RDT 69, 

pg. 253, Malheiros)." (ERsp 149.46/MS). 3. Recurso especial desprovido. 

Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução 

STJ 08/208”. Não é diferente o posicionamento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E 

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – ICMS – EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL – OPERAÇÃO INTERESTADUAL – DIFERENCIAL – NÃO INCIDÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO – JURISPRUDÊNCIA CONSAGRADA NO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. As empresas de construção civil não 

são contribuintes do diferencial de alíquota de ICMS do Estado destinatário 

quando adquirem mercadorias e as utilizam como insumos em suas 

obras.” (TJMT - Apelação / Reexame Necessário 2221/2014, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015). (Grifo nosso) E ainda: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL – 

TRIBUTÁRIO - ICMS - ALÍQUOTA DIFERENCIADA – CONSTRUÇÃO CIVIL - 

COBRANÇA INDEVIDA - MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA UTILIZAÇÃO 

NAS OBRAS CONTRATADAS - SUJEIÇÃO, SE FOR O CASO, AO ISSQN. – 

CONDICIONAMENTO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ESTADO - 

CCE/MT À ADESÃO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS 

SOCIAIS (FUPIS) – ATO FACULTATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

REDUZIDOS - RECURSO PROVIDO PARCIAMENTE - SENTENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. O STJ, em sede de recursos 

repetitivos, firmou que "As empresas de construção civil (em regra, 

contribuintes do ISS), ao adquirirem, em outros Estados, materiais a serem 

empregados como insumos nas obras que executam, não podem ser 

compelidas ao recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS cobrada 

pelo Estado destinatário". - O STF deixou ainda claro que "As construtoras 

são, de regra, contribuintes, considerado o tributo municipal - Imposto 

sobre Serviços. Adquirindo material em Estado que pratique alíquota mais 

favorável, não estão compelidas, uma vez empregadas as mercadorias 

em obra, a satisfazer a diferença em virtude de alíquota maior do Estado 

destinatário". A Lei Estadual n.º 8.059/2003, assegura às empresas do 

ramo da construção civil o fator facultativo a adesão do FUPIS, 

configurando ilegal e abusivo o ato da administração que exige o cadastro 

a aludido programa. Honorários advocatícios minorados a fim de atender 

aos princípios da razoabilidade e da equidade, bem como remunerar o 

trabalho desenvolvido pelo causídico, nos termos do § 4º do art. 20 do 

CPC.” (TJMT - Apelação / Reexame Necessário 56161/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, 

Publicado no DJE 03/12/2014). (Grifei) De tal modo, evidencia-se que a 

exigência de ICMS em operações que destinem insumos para ser 

utilizados em construção civil, são atos abusivos, motivo pelo qual entendo 

verificado o "fumus boni iuris". De outro lado, os prejuízos causados à 

empresa requerente pelo protesto da referida CDA é notório, pois cria 

obstáculo ao livre exercício das suas atividades comerciais, além de 

acarretar interrupção das atividades entre outros danos irreparáveis, 

portanto, configurado o requisito “periculum in mora”. Por derradeiro, não 

se verifica a possibilidade de irreversibilidade do provimento, haja vista 

que, uma vez declarada legal a cobrança na forma apontada, a medida é 

totalmente reversível, podendo o Fisco ser ressarcido dos valores que o 

contribuinte deixou de recolher. ISTO POSTO, e com base nas alegações 

acima tecidas, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim suspender 

a exigibilidade do crédito tributário e o protesto da CDA nº 2018715015, 

com protocolo nº 11090103, no valor de R$38.954,33 (trinta e oito mil e 

novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), do 4º 
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Serviço Notarial de Cuiabá, até ulterior deliberação. Expeça-se o 

necessário. Providencie-se a citação e intimação do requerido, para 

querendo, apresentar a sua defesa no prazo legal. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030072-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE DECK AVENIDA EIRELI - EPP (AUTOR(A))

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1030072-17.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RESTAURANTE DECK AVENIDA 

EIRELI - EPP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de 

Pedido Cautelar em Caráter Antecedente proposta por Restaurante Deck 

Avenida Eirelli em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual objetiva 

que o requerido se abstenha de incluir o nome da autora em cadastro de 

inadimplentes bem como para que suspenda o protesto nº 6090951 

referente à CDA nº 20153433 e emita Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa. Afirma que o protesto objeto da lide originou-se por suposta 

dívida junto ao requerido referente à CDA nº 20153433, no valor de 

R$1.109.692,73 (um milhão e cento e nove mil e seiscentos e sessenta e 

dois reais e setenta e três centavos). Aduz que o protesto inviabiliza a 

emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, razão pela qual 

oferece bem imóvel como garantia da dívida e pugna pela concessão de 

liminar para sustar o protesto. Instrui a inicial com documentos. Inicialmente 

distribuído na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, o feito 

redistribuído para esta Vara Especializada em virtude do declino de 

competência, conforme decisão de id nº 15303193. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, importante 

registrar o que leciona o doutrinador Fredie Didier Jr, em sua obra Curso 

de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, 

Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória a respeito da tutela de 

urgência cautelar em caráter antecedente, in verbis: “A tutela provisória 

cautelar antecedente é aquela requerida dentro do mesmo processo em 

que se pretende, posteriormente, formular o pedido de tutela definitiva, 

cautelar e satisfativa. Seu objetivo é: i) adiantar provisoriamente a eficácia 

da tutela definitiva cautelar; e ii) assegurar a futura eficácia da tutela 

definitiva satisfativa.” Da análise dos autos verifico que o caso em 

questão trata de Protesto da CDA nº 20153433, cujas infrações originaram 

da Falta de Emissão de Documentos Fiscais e Omissão de Informações 

Econômico-Fiscais-GIEF, obstando a manutenção da regularidade fiscal da 

autora. Nessa ordem de ideias verifico a presença dos requisitos exigidos 

para a concessão da medida, eis que os elementos que evidenciam o 

fumus boni iuris encontra-se traduzido no próprio protesto de id nº 

15302340, que acarreta prejuízos ao requerente. Por sua vez constato o 

perigo de dano ou o resultado útil do processo, uma vez que a certidão é 

imprescindível para que a autora possa desenvolver regularmente suas 

atividades. “In casu”, verifico que a Empresa Requerente ofereceu imóvel 

de propriedade do representante legal da empresa autora, livre de ônus e 

obrigação, além do que, avaliado em valor consideravelmente superior ao 

débito da Certidão de Dívida Ativa em discussão. Nesse sentido, vejamos: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA – ICMS – PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – 

LEGALIDADE – LEI N. 9.492/97 – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS – 

NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO (CAUÇÃO REAL OU 

FIDEJUSSÓRIA) – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O protesto de CDA encontra-se respaldo legal no 

parágrafo único do artigo 1º da Lei n. 9.492, de 10 de setembro de 1997, 

inserido pelo art. 25 da Lei n. 12.767, de 27 de dezembro de 2012. 2. A 

Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.126.515/PR, de relatoria 

do Ministro Herman Benjamin, reformou a sua jurisprudência, passando a 

admitir a possibilidade do protesto da CDA, sob o fundamento de que, em 

face da natureza bifronte do protesto, não é dado ao Poder Judiciário 

substituir-se à Administração para eleger, sob o enfoque da necessidade 

(utilidade ou conveniência), as políticas públicas para recuperação, no 

âmbito extrajudicial, da dívida ativa da Fazenda Pública, tampouco implica 

ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal. 3. 

Consoante entendimento do STJ firmado sob a égide dos repetitivos, 

mostra-se possível a sustação dos efeitos do protesto de CDA, desde que 

garantido o direito do credor, mediante “prévio oferecimento de 

contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado” 

(REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015). (AI 107648/2015, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 

07/11/2016). [Destaquei] Registro, por fim, que a concessão da tutela 

cautelar em questão não trará prejuízos às partes, eis que em caso de 

improcedência da presente demanda, os títulos poderão ser novamente 

protestados. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma 

vez presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A TUTELA CAUTELAR 

REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, nos termos do art. 305, do 

NCPC vindicado para que o requerido se abstenha de incluir o nome da 

autora em cadastro de inadimplentes bem como para que suspenda o 

protesto nº 6090951 referente à CDA nº 20153433, no valor de 

R$1.109.662,73 (um milhão e cento e nove mil e seiscentos e sessenta e 

dois reais e setenta e três centavos), do 4º Serviço Notarial de Cuiabá-MT 

e emita Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, até ulterior deliberação, 

observando-se que o pedido principal deverá ser formulado pelo autor no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos mesmos autos, a teor do disposto no art. 

308, do CPC. Expeça-se o necessário. Providencie-se a citação da parte 

requerida, para querendo, apresentar a sua defesa bem como indicar as 

provas que pretende produzir, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 

306, c/c art. 183, ambos do CPC. Intime e cumpra-se. Cuiabá, 03 de 

outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000551-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BJ SERVICES DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1000551-27.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BJ SERVICES DO BRASIL LTDA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Anulatória de Débito Fiscal Com Pedido de Tutela Provisória proposta por 

BJ Services do Brasil Ltda., em desfavor do Estado de Mato Grosso, na 

qual objetiva a concessão da tutela de urgência para que seja suspensa a 

exigibilidade da CDA nº 2017223406 bem como do protesto nº 43.077 

referente à mencionada CDA e impedir propositura de Execução Fiscal. 

Aduz que é pessoa jurídica de direito privado cujo objeto social é a 

prestação de serviços técnicos especializados para o setor de pesquisa, 

exploração e desenvolvimento de jazidas de petróleo e gás natural, a qual 

efetua remessa/transferência de bens de seu ativo imobilizado entre suas 

filiais. Alega que em 31.07.2017 recebeu intimação para recolher crédito 

tributário de ICMS objetos dos TAD’s 1124158-3, 1124158-4, 1122689-0, 

1124157-8, 1124158-5 r 1124158-1, por não ter recolhido ICMS-Difal 

antecipado referentes às notas fiscais nº 33019, 33018, 33016, 33017, 

30744, 30748, 30745 e 30747, além de multa punitiva de 100% do valor do 

imposto. Relata que apresentou Pedido de Revisão de Lançamento na 

esfera administrativa, que restou infrutífero em virtude de já estarem os 

débitos inscritos em dívida ativa, além de ter sido protestado. Requer, a 

concessão de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade 

da CDA nº 2017223406 bem como do protesto nº 43.077 referente à 

mencionada CDA e impedir propositura de Execução Fiscal. No mérito, 

pugna pela procedência da ação. Juntou documentos. O processo veio 

redistribuído da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá em 

razão do declínio de competência, conforme id nº 12417771. No id nº 

14196412 fora remetida a apreciação do pedido de tutela para momento 

posterior a manifestação da parte requerida, que a apresentou no id nº 

14944881, oportunidade em que pugnou pelo indeferimento da tutela de 

urgência Vieram os autos conclusos. É o Breve Relato. Decido. A autora 

almeja a concessão liminar da tutela provisória de urgência, eis que busca 

uma atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável 

ou de difícil reparação e que para sua concessão faz-se indispensável o 
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preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e §§, quais sejam: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. (...)”. Preliminarmente, em cotejo 

dos interesses e direito debatido no caso em tela, diante da possibilidade 

de dano irreparável à requerente, a concessão da tutela antecipada 

contra a Fazenda Pública não esbarra nas vedações impostas pelo art. 1º 

da Lei n. 9.494/97, razão pela qual perfeitamente possível a antecipação 

do provimento. Desse modo, resta observar se estão presentes os 

requisitos necessários ao deferimento da medida excepcional. Pois bem. É 

cediço que o deferimento da tutela antecipada exige a concorrência da 

prova inequívoca, entendida como aquela que não admite dúvida razoável, 

somada ao receio de dano irreparável, ou ao abuso de direito de defesa 

manifestado pelo réu em caráter protelatório e, ainda, à possibilidade de 

reverter a medida antecipada, caso o resultado da ação venha a ser 

contrário a pretensão da parte que a requereu. (art. 300, CPC). Note-se 

que os requisitos legais para o deferimento da medida ora pleiteada, 

consubstanciados no fumus boni iuris e no periculum in mora não 

possuem conotação alternativa, mas sim aditiva, de modo que ambos 

devem estar presentes, sob pena de não concessão da tutela antecipada. 

No caso vertente, a inicial bem como os documentos probatórios a essa 

anexados, demonstram em caráter inicial a boa aparência do direito da 

Requerente e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, 

vejamos: O cerne da discussão reside na possibilidade de suspender a 

exigibilidade de crédito tributário da Certidão de Dívida Ativa nº 

2017223406, que entre as infrações apontadas, constam “débitos do ICMS 

– Res. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010 e falta de recolhimento do ICMS – 

envio de TAD para CCF”. Trata-se de empresa que entre os serviços 

descritos em seu objeto social, “prestação de serviços técnicos 

especializados para o setor de pesquisa, exploração e desenvolvimento 

de jazidas de petróleo e gás natural”. Em análise de cognição sumária, 

vislumbra-se a ilegalidade na cobrança do ICMS que está causando 

entraves nas atividades da Requerente, vez que os documentos 

acostados aos autos, mormente as notas fiscais indexadas nos ids nº 

11350179, 11350191 e 14771765, que, inclusive, constam informação de 

remessa de materiais de uso/consumo para prestação de serviço, e o 

contrato com a Petrobras acostado nos ids nº 11350413, 11350452, 

11350474 e 11350667, dão conta de que possíveis créditos tributários são 

oriundos da falta e/ou recolhimento a menor de ICMS de transferência de 

mercadorias de ativos imobilizados, conforme informados nas próprias 

notas fiscais. Nesse sentido, vejamos a súmula nº 166, do STJ: “Não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 

um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.” Dessa feita, 

incabível a cobrança de imposto de circulação de mercadoria e serviço 

por se tratar de mero deslocamento de mercadoria de estabelecimento do 

mesmo contribuinte. De tal modo, evidencia-se que a exigência de 

diferencial de alíquota de ICMS, em operações de mercadorias de um 

estabelecimento para outro do mesmo contribuinte são atos abusivos, 

motivo pelo qual entendo verificado o "fumus boni iuris". De outro lado, os 

prejuízos causados à empresa requerente pelo protesto da referida CDA e 

o impedimento na obtenção de certidão negativa de débitos são notórios, 

pois criam obstáculos ao livre exercício das suas atividades comerciais, 

além de acarretar interrupção das atividades entre outros danos 

irreparáveis, portanto, configurado o requisito “periculum in mora”. Por 

derradeiro, não se verifica a possibilidade de irreversibilidade do 

provimento, haja vista que, uma vez declarada legal a cobrança na forma 

apontada, a medida é totalmente reversível, podendo o Fisco ser 

ressarcido dos valores que o contribuinte deixou de recolher. Quanto ao 

pedido no sentido de que o requerido seja obstado de ajuizar Ação de 

Execução Fiscal, pleiteado em sede de tutela de urgência, não há como 

acolher uma vez que a aludida postulação viola frontalmente o Princípio do 

Livre Acesso ao Poder Judiciário (artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB), 

devendo portanto ser parcialmente acolhido o pedido de tutela antecipada. 

Isto posto e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes 

os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de suspender a exigilidade dos 

créditos tributários constantes na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 

2017223406, a sustação do protesto nº 43077, do 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá-MT, no valor de R$1.356.898,21 (um milhão e trezentos e cinquenta 

e seis mil e oitocentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos), 

datado de 04.09.2017, referente a mencionada CDA, até ulterior 

deliberação. Expeça-se o necessário. Aguarde-se o decurso do prazo da 

contestação. Após, á conclusão. Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1030081-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOBLE BRASIL S.A. (REQUERENTE)

EDUARDO PUGLIESE PINCELLI (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1030081-76.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NOBLE BRASIL S.A. 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Revendo os 

autos verifico que o valor atribuído à causa, não corresponde ao valor do 

débito exigível, uma vez que o montante do débito cobrado conforme a 

CDA nº 2018825933, indexada no id nº 15303111 é de R$4.127.924,35 

(um milhão e cento e vinte e sete mil e novecentos e vinte e quatro reais e 

trinta e cinco centavos). Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PESSOA JURÍDICA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VALOR CAUSA. 

PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. ART. 24 

DA LEI Nº 11.457/07. PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE E SOLUÇÃO. 

MORA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

CRÉDITOS ESCRITURAIS. CABIMENTO. TERMO A QUO. COMPENSAÇÃO 

DE OFÍCIO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ARTIGO 151 DO 

CTN. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. O valor da causa deve corresponder ao 

valor do proveito econômico. Há casos em que não é possível aferir 

objetivamente o ganho econômico em mandado de segurança, em razão 

da natureza do provimento. Esta, contudo, não é uma regra absoluta. 

Sendo possível a aferição, esta deve corresponder ao benefício advindo 

do provimento alcançado”. (...) (TRF4 5004223-16.2016.4.04.7108, 

SEGUNDA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 

08/02/2018) “PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. ART. 291 DO CPC. 

VEDAÇÃO À ATRIBUIÇÃO DE VALOR ALEATÓRIO. DEVER DE 

JUSTIFICAR O VALOR DA CAUSA. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÕES 

DECLARATÓRIAS. 1. O valor da causa deve traduzir a realidade do 

pedido, ainda que a demanda não tenha conteúdo econômico imediato. 

Aplicação do art. 258 do CPC, inclusive em mandado de segurança ou 

ações meramente declaratórias. 2. Sendo vedado pelo ordenamento a 

atribuição de valor aleatório, ao acaso, ou sem vinculação com os fatos, 

impõe-se à parte o dever de indicar o critério adotado. Se a parte não 

indicar as razões que lhe impulsionaram a atribuir um valor específico à 

causa, pode o juiz determinar que apresente cálculos ou material 

comprobatório da coerência do valor atribuído. 3. O valor da causa deve 

ser compatível com o pedido formulado, ainda que a ação contemple 

pedido meramente declaratório”. (TRF4, AG 5017881-57.2017.4.04.0000, 

PRIMEIRA TURMA, Relator AMAURY CHAVES DE ATHAYDE, juntado aos 

autos em 30/05/2017) 2 - Além disso verifico a diververgência do nome 

declinado na inicial com o cadastro no sistema PJE. 3 Assim sendo, 

intime-se a parte autora para promover a emenda no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme o art. 321, do NCPC, no sentido de informar corretamente o 

valor da causa bem como recolher as custas processuais e ainda para 

que proceda o cadastro correto no sistema do nome da parte autora, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do parágrafo único do citado 

artigo. 4. Após, à conclusão. 5. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 03 de 

outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002393-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOBLE BRASIL S.A. (AUTOR(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002393-13.2016.8.11.0041 AUTOR(A): NOBLE BRASIL S.A. RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Declaratória 

e Anulatória de Crédito Fiscal Com Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela, que veio redistribuído da 5ª da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. 

Compulsando os autos, verifico ausência de instrumento procuratório da 

parte autora. 3. Diante disso, intime-se, o signatário para regularizar sua 

representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

tornar nulos os atos por ele praticados. 4. Após, renove-se a conclusão. 

Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025104-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENESLAB CLASSIFICACAO VEGETAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

MARLOS LUIZ BERTONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1025104-41.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GENESLAB CLASSIFICACAO 

VEGETAL LTDA - EPP RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos etc. 1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal Com 

Pedido Liminar interposta por Geneslab Classificação Vegetal Ltda. em 

face do Estado de Mato Grosso, que veio redistribuída da 3ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora objetiva a anulação dos débitos da CDA 

protestada. 3. No entanto, para apreciação do pleito, necessário se faz 

que a requerente acoste aos autos a citada Certidão de Dívida Ativa. 4. 

Assim sendo, intime-se a parte autora para, querendo, trazer ao feito a 

Certidão de Dívida Ativa nº 2017471860, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030098-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

DIRCE SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1030098-15.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DIRCE SALDANHA DE OLIVEIRA 

CAMPOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Indenização 

Por Danos Morais e Danos Materiais e Pedido de Tutela Antecipada 

ajuizada por Dirce Saldanha de Oliveira em face do Estado de Mato 

Grosso, que veio redistribuída da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Cuiabá. 2. Inicialmente, tenho que o DETRAN-MT é parte 

necessária para figurar no polo passivo da presente ação, porquanto é 

responsável por manter intercâmbio com a SEFAZ para arrecadação do 

imposto bem como para informar os proprietários de veículos. 3. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora objetiva a anulação da 

CDA protestada. 4. No entanto, para apreciação do pleito, necessário se 

faz que o requerente acoste aos autos a citada Certidão de Dívida Ativa 

com o seu respectivo demonstrativo de crédito. 5. Com fulcro no artigo 4ª 

da Lei 1060/50 e no capitulo 2.14.8 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria (CNGC), concedo a requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita até que se prove o contrário. Ressalto o dever moral da parte 

requerente em noticiar imediatamente a este juízo a cessação da condição 

de hipossuficiência, sob pena do pagamento de até o décuplo das custas 

judiciais, caso silencie a verdade. 6. Deste modo, nos termos do artigo 

321, concedo a parte requerente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

providencie a regularização correta do polo passivo da presente ação 

bem como traga aos autos a CDA objeto da demanda, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do artigo 321) e extinção 

do processo, conforme disposto no § único, do art. 115, do NCPC. 7. 

Intime-se e cumpra-se. 8. Após, à conclusão. Cuiabá, 03 de outubro de 

2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019205-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

M B COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1019205-62.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: M B COMERCIO DE ROUPAS 

LTDA - ME IMPETRADO: SUBPROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO e outros Vistos, etc. MB Comércio de Roupas Ltda., nos 

autos qualificados, impetra o presente Mandado de Segurança Com Pedido 

de Liminar Initio Litis e Inaudita Altera Pars contra ato indigitado coator do 

Subprocurador Fiscal da Procuradoria geral do Estado de Mato Grosso, 

objetivando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

da referente a CDA nº 201874 e a cobrança do protesto sob o protocolo 

nº 8060177 bem como que o requerido se abstenha de praticar atos 

coativos ou punitivos com relação ao crédito em discussão. Aduz que é 

empresa jurídica de direito privado cujo objeto social é o comércio varejista 

de artigos do vestuário e acessórios com CNAE Principal sob o nº 

4781-4/00, estando, pois, sujeita a recolhimento de ICMS. Alega que em 

novembro de 2017 recebeu o Aviso de Cobrança Fazendário (ACF) nº 

1834405, que contém as DAR’s sob os nº 9990869174438, 

9990869174519, 9990869174608, 9990869174780, 9990869174942, 

9990869175086, 9990869175167, 9990869175248, 9990869175329, 

9990869175400, 9990869175590, 9990869175671, 9990869175752, 

9990869175833, 9990869175914, 9990869176058, 9990914728379 e 

9990920070118, no total de R$214.557,47 (duzentos e quatorze mil e 

quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), exigidos 

a título de ICMS Estimativa Simplificada – ICMS Carga Média. No mérito, 

pugna pela concessão da segurança para anular o crédito tributário 

formalizado pela CDA nº 201874 e suspender os efeitos do protesto nº 

8060177. Junta documentos. Notificado a autoridade coatora a prestar 

informações, a mesma pugnou pela denegação da segurança, conforme id 

nº 15279934. Vieram os autos conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento.Decido. Primeiramente cumpre salientar que o mandado 

de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar "possível direito do Impetrante", para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados 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 
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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”. Inicialmente ressalto que o contrato social da 

empresa demonstra que esta tem por atividade “Comércio varejista de 

artigos do vestuário, acessórios e calçados femininos” (id nº 13953626). 

Pois bem, em análise prefacial, própria dessa seara de cognição sumária, 

entendo como demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de 

urgência pretendida, senão vejamos. Constato que a infração descrita na 

CDA se trata de falta de recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada. 

Oportuno ressaltar que o regime de apuração do ICMS por estimativa por 

operação simplificada foi inserido com a edição do Decreto nº 2.734/2010, 

posteriormente revogado pelo Decreto nº 392/2011, regulamentando o art. 

30, da lei Estadual nº 7.098/98, o qual introduziu os artigos 87-J6 a 87-J17, 

do RICMS. De modo que a forma de apuração e cálculo do ICMS prevista 

no art. 30, V, da Lei nº 7.098/98 extrapola a regra determinada no art. 26, 

III, e §1º da lei Complementar nº 87/96, além de implicar em alterações no 

tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo. Além disso, 

verifico que a forma de constituição do crédito tributário foi alterada uma 

vez que consoante o mencionado decreto (art. 87-J-6), a cobrança do 

ICMS se dá mediante lançamento de ofício e não mais por homologação, 

como previsto na Lei Complementar nº 87/96, bem como na Lei nº 

7.098/98, logo, trata-se de mais uma afronta ao disposto na alínea “b”, do 

inciso III, do art. 146, da Constituição Federal, que exige lei complementar 

para dispor sobre lançamento. Nessa ordem de ideias é patente que a 

aplicação do regime descrito no artigo 87-J6, do RICMS/MT, revela-se 

ilegal, e por isso, entendo serem nulos os créditos tributários lançados 

com fundamento em tal dispositivo. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS 

ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

REJEITADA - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE 

ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE 

DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE 

RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - 

PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSOS DESPROVIDO - SENTENÇA EM 

REEXAME RATIFICADA. 1. Há de ser rejeitada a preliminar de carência de 

ação, por ausência de interesse processual, pois, se o ato normativo 

questionado pelo impetrante produz efeitos concretos e imediatos, 

ameaçando de lesão ou lesando direitos subjetivos, há que se admitir 

processualmente a utilização do mandamus pelo lesado. 2. Apesar de a 

autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por 

normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do 

princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos 

do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não 

ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto 

(ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o 

Decreto estadual nº 2.734/2010. 3. Uma vez reconhecida a ilegalidade e 

inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a 

princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos 

foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe.” 

(PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO / 

REMESSA NECESÁRIA Nº 66493/2016 - COMARCA CAPITAL 

RELATORA:DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO Data de Julgamento: 

18-09-2017). Ante o exposto, defiro a liminar vindicada, para suspender a 

exigibilidade da CDA nº 201874 bem como para sustar os efeitos do 

protesto sob o protocolo 8060177, datado de 07.06.2018, no valor de 

R$254.305,88 (duzentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e cinco reais 

e oitenta e oito centavos), do Cartório do 4º serviço Notarial de Cuiabá-MT, 

referente a mencionada certidão de dívida ativa, bem como que o 

requerido se abstenha de praticar atos coativos ou punitivos com relação 

ao crédito em discussão., até ulterior deliberação. Expeça-se o 

necessário. Intime-se e cumpra-se. Após, colha-se parecer do Ministério 

Público no de 10 (dez) dias. Cuiabá, 04 de outubro de 2018. Adair Julieta 

da Silva Juíza de Direito

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 516101 Nr: 8533-09.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON ALVES DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MORAES VALENTE - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139/OAB

 Trata-se de execução penal em que a pena restritiva de liberdade foi 

substituída por restritivas de direitos.

 Assim sendo, para melhor subsidiar este Juízo acerca das penas 

restritivas de direito que melhor se adequam ao recuperando, determino a 

intimação do mesmo para que compareça à entrevista psicossocial neste 

Juízo no dia 12.11.2018, às 14:00 horas.

Sem prejuízo, a fim de que sejam fixadas as penas restritivas de direitos, 

designo audiência admonitória para o dia 05.12.2018, às 14:00 horas.

Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a defesa para que 

compareçam ao ato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 530714 Nr: 22512-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da cota ministerial de fls. 456/458, dê-se vista dos autos à Defesa 

do recuperando Mario Alves de Oliveira, com fulcro nos Princípios do 

Contraditório e Ampla Defesa, ventilados no art. 5º, LV, da Constituição 

Federal.

Com o retorno dos autos, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 387568 Nr: 1640-07.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA PAGLIUCA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilda Sueky Gomes Alves - 

OAB:4041-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565, JOSÉ CARLOS PEREIRA - OAB:11810/MT

 Vistos, etc.1. Trata-se de pedido formulado em favor de Elaine Cristina 

Pagliuca Silva, alegando, em síntese, que o fato de a mesma possuir 

condenação criminal está prejudicando seu direito de visitar o 

recuperando Joelson Alves da Silva, que é seu cônjuge. Alternativamente, 

requereu sua transferência para a Comarca de Porto Esperidião/MT.2. O 

Ministério Público manifestou-se contrário ao pleito de visita, por entender 

que há vedação expressa no Regimento Interno Padrão dos 

Estabelecimentos Prisionais do estado de Mato Grosso. 3. Após, vieram os 

autos conclusos.4. É o relatório. Decido.AUTORIZAÇÃO DE VISITA ... 

Diante disso, à míngua de provas acerca do esgotamento das vias 

administrativas, deixo de analisar o presente pedido.DO PEDIDO DE 

TRANSFERÊNCIA...12. Pelo exposto, estando a penitente cumprindo pena 

no regime semiaberto, comprovado o vínculo familiar e não havendo 

necessidade de se manter o executivo na comarca, autorizo a 

transferência e determino, por consequência, o encaminhamento dos 

autos à Comarca de Porto Esperidião/MT.13. Oportunamente, consigno 
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que, por hora, mantenho o uso da tornozeleira eletrônica, ficando ao 

encargo do Juízo destinatário decidir, posteriormente, sobre sua 

manutenção ou inserção da penitente em outra forma de fiscalização.14. 

Comunique-se a central de monitoramento acerca da presente decisão.15. 

Por fim, consigno que deixo de analisar o pedido de remição pelos dias 

estudados, que deverão ser posteriormente analisados pelo Juízo da vara 

de execuções penais de Porto Esperidião/MT.16. Expeça-se o 

necessário.17. Publique-se. Ciência ao MP. Intime-se. 18. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 383026 Nr: 24914-34.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO LUIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUINALDO ALMEIDA 

SANTOS - OAB:22288/O

 Vistos, etc.

1. Trata-se de pedido de regressão cautelar e, consequente prisão, 

formulado pelo Ministério Público em razão das violações ao sistema de 

monitoramento eletrônico (fl. 266/268).

2. Ademais, há pedido defensivo para que o apenado seja progredido ao 

regime aberto (fl. 240/245).

3. É o relato. Decido.

4. Sem embargo aos judiciosos fundamentos lançados pelo i.promotor de 

justiça, entendo não lhe assistir razão, pois ainda que o apenado tenha 

descumprido algumas condições anteriormente fixadas, verifica-se que o 

mesmo está comparecendo mensalmente perante este juízo, 

demonstrando, a princípio, que não há total desinteresse no cumprimento 

de sua pena.

5. Nessa perspectiva, indefiro, por ora, o pedido de prisão formulado, e, 

consubstanciado no primado do contraditório, designo audiência de 

justificação para 19.11.2018, às 14h.

6. Indefiro, outrossim, o pedido de progressão, até que se esclareça sob 

quais condições se deram os descumprimentos apontados nos autos.

7. Intimem-se as partes.

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 355616 Nr: 17462-07.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILSIOMAR DE SOUSA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEVINO VIEIRA 

GUIMARÃES - OAB:17692/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Hilsiomar de Sousa Carvalho.

2. O penitente foi transferido para Unidade Prisional localizada na comarca 

de Juína/MT.

3. O Ministério Público manifestou pela remessa dos autos àquela 

comarca.

4. É o relatório. Decido.

5. Consoante previsto na CNGC, a transferência do recuperando deverá 

ser acompanhada da remessa imediata de seu executivo de pena, sendo 

este, inclusive, requisito para entrada na Unidade Prisional (art. 1.439 e 

seguintes), de maneira que, pela regra legal, de maneira alguma deve o 

recuperando e o executivo de pena permaneceram em locais diversos.

6. Desta forma, não estando o recuperando recolhido em estabelecimento 

prisional desta comarca, entendo não ser este o Juízo competente para 

análise e/ou adoção de qualquer providência a ele relacionada.

7. Pelo exposto, em consonância ao parecer ministerial, declino de 

competência e determino, por consequência, o encaminhamento dos autos 

à Comarca de Juína/MT.

8. Expeça-se o necessário.

9. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.

10. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 301512 Nr: 18669-46.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ARANTES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862/MT

 Vistos, etc.

1. Conforme consta, o recuperando encontra-se em período de prova no 

livramento condicional, mas segundo informado pelo Ministério Público e 

em consulta ao sítio eletrônico do TJMT, constatou-se que o mesmo foi 

preso e denunciado pela prática de novo deito, cuja conduta está sendo 

apurada nos autos da ação penal/cód. 106030 em trâmite perante o juízo 

da 1ª vara criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

2. É o relatório. Decido.

3. Conforme mencionado, o recuperando praticou novo crime no decorrer 

do período de provas, cuja situação justifica a suspensão cautelar do 

cumprimento de sua pena.

4. A propósito, eis a jurisprudência pátria:

STJ – AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO 

CAUTELAR DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE NOVO 

DELITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 145 DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A 

decisão agravada deve ser mantida, porquanto, nos termos da 

jurisprudência desta Corte, cabe ao Juízo das Execuções, quando da 

notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, 

suspender cautelarmente a benesse, durante o período de prova, para, 

posteriormente, revogá-la, em caso de condenação com trânsito em 

julgado, conforme previsto no art. 145 da Lei de Execuções Penais. 2. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 343.409/PR, Rel. Ministro NEFI 

CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017).

5. Assim, considerando que o recuperando praticou novo crime, nos 

termos do art. 145 da LEP, suspendo cautelarmente o livramento 

condicional do condenado.

6. Solicite-se ao juízo de Chapada dos Guimarães/MT, cópia da denúncia 

formulada nos autos da ação penal/cód. 106030.

7. Designo audiência de justificação para o dia 19.11.2018, às 14h.

8. Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 442978 Nr: 19704-31.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILOMENA WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éder de Meira Coelho - 

OAB:24136/O

 11. Desta forma, por hora, deixo de reconhecer os dias trabalhados e 

determino seja oficiado à direção da estabelecimento prisional onde a 

recuperanda se encontra segredada para, no prazo máximo de 10 dias, 

encaminhar a este juízo atestado de trabalho e/ou estudos por ela 

realizados, em especial quanto ao período compreendido de março de 

2017 e maio de 2018, bem como dos meses subsequentes até a presente 

data (caso existente).12. Com a juntada dos originais, dê-se vista ao 

Ministério Público e, após, tornem os autos conclusos.13. Determino seja 

elaborado novo cálculo de pena, dando-se posterior vista às partes para 

manifestação (defesa e parquet).DO EXAME CRIMINOLÓGICO..nomeio a 

Dra. Luiza Forte Stuchi, médica psiquiatria que se colocou à disposição 

deste juízo para atender as demandas existentes no Núcleo de Execução 

Penal de Cuiabá e Várzea Grande na elaboração dos necessários exames 

criminológicos.22. Para o desenvolvimento dos trabalhos, fixo os 

honorários periciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem custeados 

pelo Estado de Mato Grosso.23. Nos casos de escusa legitima, nos termos 

do §1ª do art. 157 do Código de Processo Civil e art. 279 do Código de 

Processo Penal, a profissional, querendo, deverá apresentar impugnação, 

nos 15 (quinze) dias que seguirem a sua intimação, sob pena de 

preclusão.24. Decorrido o prazo acima mencionado e, não havendo 

impugnação, intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, depositar em juízo o valor correspondente ao 

exame ora determinado (R$ 2.000,00), tal como previsto no art. 95, § 1º, 

do CPC, cujo comprovante deverá ser juntado aos autos, devendo constar 

da intimação que, em caso de desobediência, além da correspondente 

sanção criminal, estará o ente público passível de bloqueio em suas 
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contas para satisfazer a presente determinação.25. Notifique-se o ente 

público, na pessoa do seu representante legal.26. Intime-se a perita 

nomeada para, no prazo máximo de 20 dias, elaborar o laudo em 

questão..desde já designo audiência admonitória para 07.11.2018, às 14 

horas..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 455977 Nr: 33281-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hemerson cesar 

deszczynski - OAB:116988

 1.Trata-se de pedido formulado pela Defensoria Pública em favor de 

Edenildes Ramos de Oliveira, alegando, em síntese, que a Sejudh não 

autorizou a confecção da carteirinha de visitante para seu filho João 

Guilherme de Oliveira, em virtude dele não ser filho biológico do 

recuperando (fls. 157/158).2.É o relatório. Decido.3.Analisando o pedido 

formulado, verifico que o mesmo não veio instruído com a documentação 

necessária a justificar a análise por parte deste juízo, no caso a 

comprovação de que o direito de visita da requerente está sendo 

realmente restringido pela direção do estabelecimento prisional onde o 

recuperando está segregado.4.Nessa perspectiva, sabe-se que as 

questões concernentes à visitação de presos é atribuição da direção do 

estabelecimento penal e eventuais restrições ou suspensões a esse 

direito serão realizadas por meio de ato motivado, nos termos do art. 41, 

inciso X, e par. único da LEP, de maneira que efetuar requerimento 

diretamente ao judiciário com tal finalidade, implica em violação frontal ao 

referido dispositivo.5.A propósito, eis a jurisprudência:TJSC – Agravo de 

Execução Penal interposto contra decisão que não apreciou os pleitos de 

vaga de trabalho, oportunidade de ler livros e entrega vestuário e de kit de 

higiene, por não ter sido a matéria submetida ao diretor da unidade 

prisional. Competência administrativa interna. (TJSC, Agravo de Execução 

Penal n. 0007141-65.2017.8.24.0023, de São José, rel. Des. Leopoldo 

Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 17-10-2017). Grifos 

nosso6.Diante disso, à míngua de provas acerca do esgotamento das vias 

administrativas, deixo de analisar o presente pedido.7.Diante disso, após a 

defesa juntar aos autos os documentos que comprovem o alegado, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste.8.Após, 

venham conclusos.Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 527352 Nr: 19274-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALACY JUNIOR DA COSTA ARAUJO, FELIPE 

AUGUSTO NUNES SILVA, THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA, 

MAXSUEL DOS SANTOS, FRANCIMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

OAB:17.912

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS. OAB/MT: 

17.612

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 15:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Expeça-se mandado de Condução 

Coercitiva a vitima Cleudirene Francisca do Carmo Coelho. 2 – Redesigno a 

presente audiência de instrução e julgamento para o dia 30/10/2018 ás 

15h00min., para as oitivas de 03 testemunhas comuns e o interrogatório 

dos 05 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.: 336537 Nr: 17672-92.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO, 

MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DEYWISON PAULA DE 

MORAES - OAB:10793

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. DEYWISON PAULA DE MORAES. OAB/MT: 10.793

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 24/09/2018, às fls. 147/155, nos 

autos acima mencionados, na qual o réu MATEUS AUGUSTO MORAES 

GASPAR foi absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VII, 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.: 304340 Nr: 2081-27.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAMBERSON BARROS DE SOUZA, 

JUSCELINO ANTONIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, WESLEY DOS SANTOS 

PEREIRA - OAB:6504/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. WESLEY DOS SANTOS PEREIRA. OAB/MT: 006504

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 290/295, às fls. 

26/09/2018, nos autos acima mencionados, na qual o réu JUSCELINO 

ANTÔNIO DE LIMA, foi condenado nas sanções do artigo 155, parágrafo 

4º, inciso IV, C/C § 2°do CP, à pena de 08 (oito) meses de reclusão e 

pagamento de 03 (três) dias-multa, regime aberto, nos termos do art. 33, 

parágrafo 2º, "c" 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.: 417452 Nr: 22671-83.2015.811.0042

 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:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO. OAB/MT: 7.527

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

05/11/2018, ÀS 13:45 HORAS, a fim de participar da audiência una de 
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Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, em correição. RATIFICO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA. DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/11/2018 às 13h45min., oportunidade que serão ouvidas 02 

testemunhas comuns, 03 de defesa, e interrogado o réu. Intime-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 336013 Nr: 17064-94.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS DE ARRUDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE FRANCO MORAES 

- OAB:19816/O, LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - OAB:17992/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO. OAB/MT: 17992

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

07/11/2018 ÀS 16:45 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, 1- Forme-se o segundo volume do feito. 2- 

Designo audiência de instrução para o di07/11/2018 às 16:45 horas, 

quando então serão inquiridas duas testemunhas arroladas pela defesa 

(end. fls. 240/241) e realizado o interrogatório do acusado. 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.: 542725 Nr: 34100-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA LETÍCIA DE OLIVEIRA SILVA, 

WEVERTON DA SILVA LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10207

 O MM Juiz proferiu decisão oral, cuja fundamentação está registrada no 

arquivo de áudio e parte dispositiva segue transcrita:

“Estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO 

A PRISÃO EM FLAGRANTE da autuada JULIANA LETÍCIA DE OLIVEIRA 

SILVA, qualificada nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com 

fulcro no art. 310, inc. II, art. 312 e art. 313, inciso I, todos do Código de 

Processo Penal.”

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

Após, à distribuição.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 542725 Nr: 34100-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA LETÍCIA DE OLIVEIRA SILVA, 

WEVERTON DA SILVA LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10207

 O MM Juiz proferiu decisão oral, cuja fundamentação está registrada no 

arquivo de áudio e parte dispositiva segue transcrita:

“Estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO 

A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado WEVERTON DA SILVA LINO, 

qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fulcro no 

art. 310, inc. II, art. 312 e art. 313, inciso I, todos do Código de Processo 

Penal.”

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

OFICIE-SE à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público, 

encaminhando cópia integral do presente feito, inclusive do CD com a 

gravação audiovisual da audiência, para as providências que entender 

cabíveis, acerca das agressões supostamente sofridas pelo flagrado, 

conforme alegações prestadas por ele nesta audiência.

Após, à distribuição.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 377722 Nr: 19230-31.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SOUZA, GERSON ALVES FARIA DE 

LIMA, EDIMAR ORMENEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:, VILMAR DO CARMO ADORNO - OAB:16.247B

 (...) Assim, em que pese o motivo do decreto segregatório ter sido a fuga 

o réu do distrito da culpa, entendo que a sua prisão deve ser mantida e 

agora, para assegurar a ordem pública. Pelo exposto, mantenho a prisão 

provisória do réu EDIMAR ORMENEZE, para garantia da ordem pública, o 

que faço com fulcro no art. 312, e 313, II, do CPP. No mais, expeça-se 

mandado de citação para o réu EDIMAR, nos moldes determinados na 

decisão que recepcionou a denúncia (fl. 135). Cumpra-se.Cuiabá - MT, 03 

de outubro de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333393 Nr: 14019-82.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK GARCIA DE JESUS, CARLOS 

ALBERTO DIAS FERREIRA, WELIGTON REZENDE TELES, WELITON 

MUNHOZ DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT, GUSTAVO FARIAS SABER - OAB:15959/MT, JULIERME 

FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811/MT, RICARDO A. DE 

LAMONICA I. PEREIRA - OAB:, ROSANE COSTA ITACARAMBY - 

OAB:8755

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ MALAQUIAS FILHO, Cpf: 

54289416349, Rg: 0467382-2, Filiação: Maria Iracema Silveira Malaquias e 

José Malaquias, brasileiro(a), solteiro(a), mecânico. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o interessado acima qualificado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, compareça a este Juízo a fim de realizar o levantamento 

do valor arrematado em leilão, referente ao Veículo automotor Corsa 

Sedan, cor preta, placa OAP-3851, sob pena de perdimento.

Despacho/Decisão: Vistos, I – Homologo os pedidos de desistência nesta 

data.II – Decreto a revelia do réu Frank Garcia com fulcro no art. 367, in 

fine, do Código de Processo Penal.III – Nomeio, apenas para o ato, o 

advogado Clednei Libório Feliciano para patrocinar a defesa do réu Frank 

Garcia.IV – Declaro encerrada instrução nesta data.V – Defiro o pedido 

das partes de apresentação de memoriais escritos, no prazo legal. O 

prazo deverá ser cumprido sucessivamente. VI – 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, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 04 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 256 de 547



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 488725 Nr: 28233-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITTOR CAMPOS, EDERSON DAMACENA 

SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874, SAMUEL OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/0

 PROCESSO CRIME Nº: 28233-05.2017.811.0042 (Código: 488725)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU(S): VITTOR CAMPOS

EDERSON DAMACENA SANTOS ALVES

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o réu EDERSON DAMACENA 

SANTOS ALVES não foi citado pessoalmente (fls. 76/77-B).

Diante disso, acolho o parecer ministerial de fls. 88 e determino que o 

acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do 

CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

 O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou defensor constituído.

Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, certifique-se e 

abram-se novas vistas ao Ministério Público.

Em relação ao acusado VITTOR, certifique-se quanto ao cumprimento do 

mandado expedido à fl. 86.

 Não havendo manifestação do acusado, no prazo de 03 (três) dias, ou, 

no mesmo prazo, não sendo prestadas as informações mínimas capazes 

de identificar o novo advogado indicado, inviabilizando o conhecimento de 

sua pessoa e, consequentemente, a sua intimação pelo juízo, ou o novo 

causídico permanecer inerte, lhe será automaticamente nomeado Defensor 

Público para proceder a sua defesa.

Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado VITTOR CAMPOS.

Às providências.

Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 365568 Nr: 5424-26.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813/MT

 Cód. 365568

Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos para destinação do valor arrematado do 

veículo alienado nos autos (fls. 796/801).

 Na decisão de fl. 829 foi decretado o perdimento do valor na hipótese de 

não comparecimento do réu.

Sendo assim, DETERMINO que o valor depositado nestes autos seja 

revertido ao Juízo da 2ª Vara Criminal, vinculando-os aos autos do 

procedimento criminal Código 452072, em atendimento ao Provimento n.º 

05/2015 da Corregedoria Geral da Justiça e na Resolução nº 154/2012 do 

CNJ.

Às providências.

Cuiabá-MT, 03 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 325122 Nr: 4637-65.2012.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EUNIDES SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte requerente para apresentar o certificado de 

registro e licenciamento da motocicleta para expedição do termo de 

restituição.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 338562 Nr: 20134-22.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELEN PEREIRA LEITE DE 

MORAIS - OAB:15.169

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELTON DA SILVA RODRIGUES, Cpf: 

02764787111, Rg: 1790338-6, Filiação: Nilson Rodrigues Pereira e Adelia 

da Silva, data de nascimento: 21/02/1986, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), pedreiro, Telefone 9605-7613. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, ACIMA QUALIFICADO, PARA NO PRAZO 

DE 10 (DEZ) DIAS CONSTITUA NOVO ADVOGADO, DECLINANDO SEU 

NOME COMPLETO, O SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA OAB E O 

TELEFONE, OU, NO MESMO PRAZO, RESSALVA-SE QUE NÃO SENDO 

PRESTADAS AS INFORMAÇÕES MÍNIMAS CAPAZES DE IDENTIFICAR O 

NOVO ADVOGADO IINDICADO, INVIABILIZANDO O CONHECIMENTO DE 

SUA PESSOA E, CONSEQUENTEMENTE NOMEADO DEFENSOR PÚBLICO 

PARA DAR CONTINUIDADE NO PRESENTE PROCESSO.

Despacho/Decisão: Código 338562DECISÃO INTERLOCUTÓRIAVistos em 

Correição.Primeiramente, é necessário esclarecer que o acusado ELTON 

DA SILVA RODRIGUES foi devidamente citado, conforme se depreende do 

mandado e certidão de fls. 123/124. Nos termos do art. 367 do Código de 

Processo Penal “o processo seguirá sem a presença do acusado que, 

citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer 

sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não 

comunicar o novo endereço ao juízo”. A par da citação da norma 

processual, verifica-se que o acusado afirmou que possuía advogado 

constituído, no entanto sem informar o seu nome completo, número da 

OAB, telefone ou endereço de contato. Foi expedido mandado de 

intimação para que o denunciado informasse no prazo de 10 dias novo 

advogado para efetuar sua defesa, ou, no mesmo prazo, manifestar-se 

acerca do desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública, contudo, 

não foi possível cumpri-lo, pois o acusado mudou do endereço indicado 

nos presentes autos (fl. 130), onde foi encontrado para a sua citação 

pessoal. Dê-se pontuar que o réu, uma vez citado, tem a obrigação de 

informar o novo e/ou quaisquer mudanças de seu endereço, nos termos 

do artigo 367 do CPP. Igualmente, pontifica-se que na hipótese em 

concreto não haveria necessidade de esgotamento de diligências antes de 

se decretar a revelia do réu, uma vez que não se trata de ato citatório, 

mas de intimação, significando dizer que o acusado tinha pleno 

conhecimento acerca da existência da presente ação penal, devendo se 

mostrar diligente no acompanhamento do seu processo, informando toda e 

qualquer alteração/modificação envolvendo a sua pessoa enquanto 

pendente à ação penal contra si ajuizada, razão porque declaro a 

contumácia do réu ELTON DA SILVA RODRIGUES, não havendo a 

necessidade de sua intimação pessoal para atos futuros, eis que não 

informou ao Juízo mudança de seu endereço.Nesse sentido: HC n. 

216.583/RJ, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 29/10/2013 e HC n. 

HC 294.289/MS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7/4/2015). A 

esse respeito à jurisprudência pátria vem assim decidindo: Ementa: 
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RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO DE 

TRÂNSITO. RÉU NÃO ENCONTRADO NOS ENDEREÇOS INFORMADOS 

PELA DEFESA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL. ADVOGADA 

CONSTITUÍDA NOS AUTOS. OFERECIMENTO DE RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO. REVELIA. LEGALIDADE. MÁCULA INEXISTENTE. 

DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem 

entendido que cabe ao réu, especialmente o que possui defensor 

constituído nos autos, comunicar ao Juízo eventual mudança de endereço, 

a fim de viabilizar a sua cientificação dos atos processuais. 2. Na espécie, 

sendo incontroverso que o acusado tem conhecimento do processo 

contra si instaurado, e tendo sido decretada a sua revelia porque jamais 

foi encontrado em quaisquer dos endereços fornecidos por sua defesa 

nos autos, inviável o reconhecimento da mácula suscitada na 

irresignação, uma vez que o ordenamento jurídico repudia a adoção de 

comportamentos contraditórios em sede processual. Inteligência do artigo 

565 do Código de Processo Penal. 3. Recurso desprovido. (STJ / RHC 

51130 SP 2014/0221558-0, QUINTA TURMA, Relator Ministro JORGE 

MUSSI, j. 11 de Novembro de 2014, p. 26/11/2014).Deste modo, diante do 

contido na certidão de fl. 130, DETERMINO a intimação do acusado via 

EDITAL, para que no prazo de 10 (dez) dias constitua novo advogado, 

declinando seu nome completo, o seu número de inscrição na OAB e o 

telefone, ou, no mesmo prazo, RESSALVA-SE que não sendo prestadas 

as informações mínimas capazes de identificar o novo advogado indicado, 

inviabilizando o conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua 

intimação pelo juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será 

automaticamente nomeado Defensor Público para dar continuidade no 

presente processo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Cuiabá/MT, 31 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 52303 Nr: 2992-49.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO VIANA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:10226

 Diante do exposto, nos termos do disposto no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

FORMULADO NA DENÚNCIA, para ABSOLVER o acusado Carlos Eduardo 

Viana Cruz, qualificado nos autos, das sanções previstas nos artigos 250, 

parágrafo 1º, inciso II, alínea "a" e o art. 157, caput, c/c artigo 61, inciso II, 

alínea "h", todos do Código Penal.(...)Sem custas.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2018.Cod. 52303Silvana Ferrer 

Arruda Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 480921 Nr: 20686-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVARES DA SILVA, JHONATHAN 

FERNANDES VARANDA DE SOUZA, IURY ANTONIO MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 INTIMO O ADVOGADO DR. RODRIGO MOREIRA MARINHO PARA 

DEVOLVER OS AUTOS CÓDIGO 480921, RETITADO EM CARGA NA DATA 

DE 27-09-2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 362908 Nr: 2178-22.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMAR JHONATAN MENDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Intimo o advogado do réu para manifestar interesse na restituição do valor 

apreendido, sob pena de perdimento, no prazo legal.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 481183 Nr: 20948-58.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JELLIAN PAULA DA SILVA PIRES, JOSÉ 

FERNANDO RUAS DA SILVA, GEVERSON FONSECA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ FERNANDO RUAS DA SILVA, Cpf: 

01167408179, Rg: 20799136, Filiação: Irene Ruas da Silva, data de 

nascimento: 14/03/1985, brasileiro(a), natural de Juina-MT, convivente, 

micro empresario, Telefone 3025-3941/992924439. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no periodo de Novembro de 2010 a Maio 

de 2011, tendo o réu sido denunciado como incurso nas penas do Art. 

171, § 2°, INCISO I, C/C Art. 61, ALINEA ''H'', C/C Art. 71 TODOS DO CP.

Despacho: ''Vistos, etc...Diante da tentativa infrutífera de se proceder a 

citação pessoal do denunciado José Fernando Ruas da Silva, 

considerando ainda a inexistência de outros endereços, cite-o por meio de 

edital. Após, conclusos. Às providências.Cumpra-se.''

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 28 de junho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 535307 Nr: 26998-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR FRANÇA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/MT, JULIANA VETTORI SANTAMARIA - OAB:

 Processo Crime nº 26998-66.2018.811.0042.

Vistos etc,...

Considerando que não foram arguidas preliminares, e não havendo 

hipóteses de absolvição sumária, designo o dia 27/11/2018 às 14h45min 

para audiência de instrução e julgamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

8ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 334192 Nr: 14804-44.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CAMPOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A

 INTIMAR A DRª ELIDIA PENHA GONÇALVES, DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 

15:15 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 522640 Nr: 14670-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Passadore dos 

Santos - OAB:6084/O, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4754

 RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa técnica da 

acusada, às fls. 401, em seus legais e jurídicos efeitos, por ser tempestivo 

(certidão de fl. 251).

Considerando que as razões recursais serão apresentadas na instância 

superior, conforme faculta o artigo 600, § 4º do CPP, encaminhem-se os 

autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para processamento e 

julgamento do recurso.

Procedam-se as anotações necessárias.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530287 Nr: 22053-36.2018.811.0042

 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): SERGIO DA SILVA COLUNA, IOLANDA 

CAROLINE DA SILVA PALERMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026

 Impulsiono estes autos para intimar o patrono constituído, ante as 

certidões de fls. 129 e 131, para que compareça a audiência designada 

para a data de 05/10/2018, às 14:00 horas juntamente com a ré Iolanda 

Caroline da Silva Palermo e a testemunha: Ivany Silvina dos Anjos, 

independentemente de intimação destas, sob pena de desistência tácita da 

referida testemunha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506602 Nr: 45615-11.2017.811.0042

 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): ROBERTIN NERE DE ARAÚJO, JOÃO MÁRCIO 

DA SILVA SALLES, DIEGO VIEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JOELMA MEDEIROS GONÇALVES - OAB:18275/O, 

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - OAB:13674

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de razões de apelação dos réus Robertin e João 

Marcio, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 537326 Nr: 28920-45.2018.811.0042

 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): LUAN APARECIDO BEZERRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para manifestar-se naquilo que achar de direito, no prazo de cinco dias.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 420409 Nr: 25829-49.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RAMIES GAUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARTINS FILHO - 

OAB:11.500, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT

 Intimação para a defesa apresentar alegações finais no prazo de 5 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 528991 Nr: 20763-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FELIPE TANAHASHI ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DE SOUZA, JAMILSON MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15026/MT, PAULO VITOR REGINATO - OAB:23017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 R. Hoje.

Atento ao teor da certidão de fl. 25, penso por ser o Poder Judiciário um 

dos pilares da República, então, que a prestação judiciária haveria de ser 

gratuita, justamente, por entender como serviço essencial.

No entanto, fato é que, na hipótese de isentar o querelante do pagamento 

das custas, isso caracterizaria infringência ao princípio da isonomia, já 

que tramitam várias queixas-crimes com pagamento de custas.

Assim sendo, intime o querelante à efetuar o pagamento no prazo de 10 ( 

dez ) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 425656 Nr: 852-56.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SHOFFEN - OAB:10657

 Autos n. 852-56.2016.811.0042.

I – Compulsando os autos verifico que foram o réu foi citado à fl. 85 e não 

compareceu, sendo decretada sua revelia (fl. 87).

Consta ainda à fl. 88 que o acusado tem advogado constituído. Dessa 

forma:

i) cadastre o patrono nos autos;

ii) intime-o para em 10 dias apresentar resposta à acusação;

II. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 499332 Nr: 38449-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Exceção da Verdade->Exceções->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELISABETH MARY AFFI DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700/MT, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:11039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Incidente Processual n.º 38449-25.2017 ( Id. 499332 )

Natureza: Exceção da Verdade.

Vistos.

R. Hoje.

Atenda o disposto no art. 523 do CPP, ou seja, intime o querelante para 

contestar a exceção, no prazo de 02 dias.

Após, renove vista deste incidente ao ilustre represente do M. Público.

Na sequência, volte-me CLS.

Cumpra.

Cuiabá, 13 de setembro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 468655 Nr: 8579-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FELIX JERONIMO ALVAREZ PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBAMAR DOS SANTOS TRINDADE, 

ARNALDO SOUZA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO VIETO M. SCALOPPE - 

OAB:19.531, ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JR - OAB:21.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO PARA O QUERELANTE COMPROVAR O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO DOS QUERELADOS.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 162008 Nr: 9339-25.2010.811.0042

 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): ANTONIO JOÃO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN SIMONE REZENDE - 

OAB:21866/O, JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA - OAB:2493, 

LINDOMAR DA SILVA REZENDE - OAB:7388/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seus ADVOGADOS para 

manifestação na fase do art. 428 do CPPM - Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 505902 Nr: 44892-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON COSME E CARVALHO LOPEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu advogado para ciência 

da juntada de malote digital (nº de Rastreabilidade 81120183706519) 

oriundo da Vara Única da Comarca de Marcelândia - MT, em que foi 

distribuída Carta Precatória (Cód. 77672) e designada audiência para o dia 

14/11/2018, às 15h50min,com a finalidade da inquirição das testemunhas 

Valmor Luiz Matte, José Augusto Matos dos Santos e Ayrton Senna 

Bezerra Inácio.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 312250 Nr: 10604-28.2011.811.0042

 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): VALMIR ESTEVAM RAMPIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:22458/O, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu advogado para ciência 

da juntada de malote digital (nº de Rastreabilidade 81120183705293) 

oriundo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra - MT, 

em que foi distribuída Carta Precatória (Cód. 291597) e designada 

audiência para o dia 14/11/2018, às 15h50min, com a finalidade da 

inquirição das testemunhas Alcir Dartora e Dirce Barbieri.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 363217 Nr: 2534-17.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA, ANDERSON 

PEREIRA COSTA, JEAN CARLOS FERRAZ FRATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - OAB:13822, 

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT, Marcia 

Maria da Silva - OAB:8922A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO os 

réus 3º SGT PM WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA, SD PM ANDERSON 

PEREIRA COSTA e SD PM JEAN CARLOS FERRAZ FRATZ da imputação 

relativa aos crimes tipificados nos artigos 226, § 1º, 242, §§ 1º e 2º, 243, 

§ 1º e 305, todos do Código Penal Militar, o que faço com base no artigo 

439, alínea a (segunda parte) do CPPM.É como voto.”Em seguida, 

concedeu-se a palavra para os membros do Conselho de Justiça para 

proferir voto por ordem inversa de hierarquia.VOTOEXMA. JUÍZA MILITAR 

CAP BM KARINA MATOS DE OLIVEIRA.Acompanhou o voto do Juiz de 

Direito, na íntegra.VOTOEXMO. JUIZ MILITAR CAP PM GABRIEL 

FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA.Acompanhou o voto do Juiz de Direito, 

na íntegra.VOTOEXMO. JUIZ MILITAR CAP BM MARCO ANTONIO SOUZA E 

SILVA.Votou pela absolvição com base no art. 439 a e b do 

CPPM.VOTOEXMO. JUÍZA MILITAR MAJ BM ROGÉRIO QUINTEIRO 

BARCELLOS.Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.Os votos 

dos Membros do Conselho de Justiça foram captados e gravados por meio 

do sistema de gravação audiovisual.EMENTA: Vistos, relatados e 

discutidos os autos em epígrafe, o Conselho Permanente de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do MM. JUIZ DE DIREITO DO 

JUÍZO MILITAR MURILO MOURA MESQUITA, COMPOSTO AINDA PELOS 

JUÍZES MILITARES MAJ BM ROGÉRIO QUINTEIRO BARCELLOS, CAP BM 

MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA, CAP PM GABRIEL FRANCISCO 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA E CAP BM KARINA MATOS DE OLIVEIRA, POR 

MAIORIA, ABSOLVEU OS RÉUS 3º SGT PM WANDERLEY NOGUEIRA 

FIXINA, SD PM ANDERSON PEREIRA COSTA e SD PM JEAN CARLOS 

FERRAZ FRATZ PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 

226, § 1º, 242, §§ 1º e 2º, 243, § 1º e 305, TODOS DO CÓDIGO PENAL 

MILITAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 439, ALÍNEA A (SEGUNDA PARTE), 

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, NOS TERMOS DO MM. JUIZ 

DE DIREITO, VENCIDO O JUIZ MILITAR CAP BM MARCO ANTONIO SOUZA 

E SILVA NO QUE TANGE A FUNDAMENTAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 363217 Nr: 2534-17.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA, ANDERSON 

PEREIRA COSTA, JEAN CARLOS FERRAZ FRATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - OAB:13822, 

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT, Marcia 

Maria da Silva - OAB:8922A

 “VISTOS ETC.

Publicada em sessão. Os presentes saem intimados.

Transitada em julgado, certifique-se e procedam-se às comunicações e 

baixas necessárias.

Após arquivem-se. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 114758 Nr: 2898-62.2009.811.0042

 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): SIMÃO EDUARDO DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS 

- OAB:25.277/O

 “VISTOS ETC.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO contra o policial militar 3º SGT PM SIMÃO EDUARDO 

DE SOUZA FILHO, dando-o como incurso nas penas do artigo 303 do 

Código Penal Militar.

 Conforme a denúncia (fls. 2/5), no dia 27.7.2007, no município de 

Marabá/PA, o denunciado foi preso em flagrante delito pela prática do 

delito descrito no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, na posse de uma pistola 

calibre 9mm, marca Taurus, PT 99AFS, TOC 51880, um colete balístico 

série P2715703 e uma carregador de pistola calibre .40 com 7 munições 

.40 intactas, pertencentes à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Segundo a exordial acusatória, o denunciado estava em gozo de férias na 

referida unidade federativa, em visita ao seu irmão Elizeu Eduardo de 

Souza, quando tomou conhecimento de que o indivíduo conhecido como 

“Palheta” estava ameaçando seus familiares, pelo fato de achar que 

aquele teria delatado alguns traficantes à Polícia Civil do município de 

Marabá.

Diz a denúncia que, por esta razão, juntamente com o seu irmão e com o 

seu sobrinho Robson, o acusado dirigiu-se até o Bairro Liberdade, onde o 

mencionado indivíduo residia, invadiu o imóvel e efetuou disparos de arma 

de fogo, tendo a polícia sido acionada e detido o acusado e o veículo Pálio 

a ele pertencente em frente à residência da vítima.

De acordo com a inicial, no momento da prisão, a polícia encontrou na 

posse do denunciado os materiais descritos no segundo parágrafo, tendo 

sido constatado que o colete balístico série P2715703 e o carregador de 

pistola calibre .40 com 7 munições .40 intactas pertenciam à carga da 

Polícia Militar deste Estado, o que foi confirmado pelo acusado perante a 

autoriade policial do município de Marabá/PA.

Consta que, na oportunidade, o denunciado declarou que havia adquirido a 

pistola calibre 9mm, marca Taurus, PT 99AFS, TOC 51880 há cerca de 

dois anos e que os objetos acima referidos, havia acautelado junto ao 1º 

Batalhão da Polícia Militar trinta dias antes dos fatos.

Ressoa da denúncia que o Comandante do 1º BPM, TEN CEL PM Jadir 

Metelo da Costa, encaminhou ofício ao encarregado de sindicância 

informando que o acusado sempre procedia a descautela dos armamentos 

quando estava em serviço, bem como que ele nunca fez cautela de placas 

para coletes balísticos.

Extrai-se da inicial que o denunciado, em nova oitiva, mudou a versão 

apresentada anteriormente e asseverou que tinha a cautela permanente 

do colete balístico na UPM de Ribeirão Cascalheira e que o carregador e 

as munições pertenciam à Força Tática, que não possuía livro de cautelas.

Consoante a denúncia, o colete balístico pertencia à CIA PM de Nova 

Xavantina e foi emprestado ao 14º CPA de Água Boa para ser utilizado 

por policiais que continham reeducandos durante uma rebelião no presídio 

MAJ PM Zuzi Alves da Silva. Todavia, após o término do motim, o 

denunciado, que estava lotado no referido estabelecimento prisional, não 

devolveu o objeto.

A denúncia foi recebida em 29.4.2009, sendo determinado o 

processamento da ação penal perante o Conselho Permanente de Justiça 

(fl. 172).

 O réu foi devidamente citado (fl. 180) e interrogado (fls. 187/190).

Durante a instrução processual, foi inquirida a testemunha de acusação 

Naildo Guedes Lima (fls. 221/224).

Na fase de diligências, o representante ministerial e a defesa nada 

requereram (fl. 238 e verso).

Em sede de alegações escritas (fls. 244/248), o Parquet pugnou pela 

procedência da denúncia, requerendo a condenação do denunciado pela 

prática do crime previsto no artigo 303, caput, do Código Penal Militar.

À fl. 280, foi designada a presente sessão de julgamento.

Nesta sessão, o Ministério Público ratificou as alegações por ele 

prestadas e a defesa pugnou pela absolvição.

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade da conduta 

criminosa está satisfatoriamente comprovada por meio da portaria de fl. 

10, relatório circunstanciado de fls. 12/19, cópia do inquérito policial 

instaurado para apuração do crime do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 (fls. 

22/108), ofícios de fls. 116 e 137/138, bem como pelas declarações 

prestadas pela testemunha e pelo próprio réu durante a instrução 

processual.

Com relação à autoria, os elementos probatórios coligidos judicialmente 

aos autos não deixam dúvidas acerca da prática do crime de peculato por 

parte do acusado, especialmente porque tais elementos corroboram as 

provas colhidas na seara de inquérito policial militar.

 Com efeito, ao ser preso em flagrante delito pela prática do crime de porte 

ilegal de arma de fogo de uso restrito na cidade de Marabá/PA, o réu 

afirmou à autoridade policial daquele município que o colete balístico e o 

carregador de pistola .40 com as sete munições do mesmo calibre 

pertenciam ao material de carga do 1º BPM da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso e que eles estavam devidamente cautelados, alegando que 

entrou em gozo de férias regulamentares e não fez a descautela por 

esquecimento. Quanto à pistola calibre 9mm, marca Taurus, PT 99AFS, 

TOC 51880, declarou ter adquirido de um indivíduo não identificado há 

cerca de dois anos antes dos fatos (fls. 49/51).

 Todavia, no ofício encaminhado ao encarregado da sindicância (fl. 116), o 

Comandante do 1º BPM aduziu que o réu, durante o tempo que prestou 

serviços àquela unidade militar, sempre descautelava os materiais que 

estavam em seu poder assim que deixava o posto, bem como asseverou 

que o denunciado nunca fez cautela de placas de coletes balísticos.

Nesta toada, o Comandante da CIA PM de Nova Xavantina, por meio do 

ofício de fls. 137/138, esclareceu ao sindicante que o colete balístico, 

carga daquela unidade, não foi cautelado ao réu, e que ele apoderou-se 

do equipamento quando houve uma rebelião no presídio MAJ PM Zuzi 

Alves da Silva, na cidade de Água Boa, quando trabalhava no 

estabelecimento prisional para conter a crise.

O Comandante explicou, no referido expediente, que em face da rebelião, 

ocorrida no mês de setembro de 2006, e em razão da carência de 

armamentos, munições anti-motim e equipamentos de segurança, parte do 

material bélico e dos equipamentos de segurança da CIA PM de Nova 

Xavantina foram cedidos à mencionada unidade prisional para serem 

utilizados durante o período de anormalidade.

Asseverou que após a crise, devolvido todo o material, constatou-se a 

troca do colete balístico nº 2715703 pelo de nº 8210385, série 56010601, 

todavia, não se logrou êxito em localizar a unidade a qual pertencia este 

último.

Inquirido em nova oportunidade acerca das divergências elencadas nos 

dois documentos acima mencionados, desta vez em sede de sindicância 

(fl. 124), o réu afirmou que o carregador .40 e as munições de mesmo 

calibre pertenciam à Força Tática do 1º BPM e que foram cautelados há 

cerca de 30 dias antes da sua prisão, porém, alegou não haver registro 

das cautelas na unidade. Quanto ao colete balístico, arguiu não se lembrar 

o local onde realizou a cautela, supondo ser no 1º BPM.

Em outra oportunidade, durante as investigações (fls. 148/149), o réu 

novamente mudou a versão dos fatos e afirmou que o colete balístico 

apreendido em seu poder foi cautelado de forma permanente no município 

de Ribeirão Cascalheira, onde estava lotado, há aproximadamente dois ou 

três anos antes da sua prisão. Ponderou que foi transferido para o 14º 

CPA de Água Boa e, posteriormente, prestou serviços no CR-V, em Barra 

do Garças, antes de se apresentar em Cuiabá, aduzindo que em todo este 

período esteve com o referido colete.

 No que concerne ao carregador .40 e as munições do mesmo calibre, 

declarou que os objetos pertenciam ao 1º BPM e que não era praxe fazer 

a cautela desses materiais em livro, já que pertenciam à Força Tática e 
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este grupamento tinha um armário exclusivo. Afirmou também que não 

devolveu o material ao sair de férias, pois logo retornaria ao trabalho.

Em juízo, o réu ratificou a afirmação de que o colete pertencia ao Núcleo 

da Polícia Militar de Ribeirão Cascalheira e que o carregador e as munições 

teriam sido cauteladas no 1º BPM, afirmando que não descautelou os 

materiais por “acomodação” e que era praxe permanecer com o 

carregador e com o colete sem realizar o procedimento de descautela. 

Aduziu que levou os materiais apreendidos ao Estado do Pará, mas em 

nenhum momento tentou trocá-los, vendê-los, emprestá-los ou doá-los.

Como se vê, o réu apresentou ao menos três versões para explicar a 

origem e justificar a posse dos materiais pertencentes à carga da Polícia 

Militar do Estado de Mato Grosso, alegando, na primeira oportunidade, que 

o colete e o carregador com as munições pertenciam ao 1º BPM e que 

estavam devidamente cautelados; na segunda, que o colete talvez teria 

sido cautelado no 1º BPM e que o carregador e as munições foram 

cautelados na referida unidade, todavia, sem registro das cautelas e, por 

último, que o colete era de propriedade da carga do NPM de Ribeirão 

cascalheira e que o carregador e as munições pertenciam ao 1º BPM, 

reforçando a inverídica versão apresentada na primeira ocasião, de que 

todos os materiais foram cautelados.

Entretanto, como pode se observar dos ofícios de fls. 166 e 137/138, 

enquanto esteve lotado no 1º BPM, o réu nunca deixou de descautelar 

nenhum material de carga pertencente àquela unidade, bem como nunca 

fez nenhuma cautela de colete balístico. Ademais, o colete balístico 

apreendido pertence à CIA PM de Nova Xavantina, unidade na qual o 

denunciado nunca esteve lotado, mas teve acesso ao colete da referida 

CIA quando o objeto foi emprestado ao Núcleo de Ribeirão Cascalheira, 

onde prestava seus serviços.

Frise-se que o Comandante do NPM de Ribeirão Cascalheira à época dos 

fatos, TEN PM Valdemir Nunes de Souza, por meio do ofício de fl. 157, 

aduziu que o referido núcleo contava com apenas dois coletes balísticos, 

de numeração 2713203 e 2713503, o que reforça a inferência aduzida no 

ofício de fls. 137/138, de que o réu trocou os coletes cedidos pela CIA PM 

de Nova Xavantina para a contenção de uma rebelião no presídio de 

Ribeirão Cascalheira, com o claro intuito de se apoderar do colete 

apreendido consigo (2715703).

Não obstante o réu ter afirmado em juízo que não tinha a intenção de 

apropriar-se do colete balístico e do carregador .40 com as sete munições 

de mesmo calibre, o fato dele ter saído de férias regulamentares sem 

proceder à descautela dos materiais bélicos, se é que eles estavam 

cautelados, denotam a apropriação dolosa dos objetos dos quais tinha a 

posse em razão da sua função.

Ademais, os bens apropriados não têm valor ínfimo a ponto de permitir a 

aplicação do princípio da insignificância e ausência de prejuízo à 

Administração também não pode gerar absolvição, pois se assim fosse, 

em todo o caso de peculato em que fossem recuperados os bens objeto 

do crime, com o retorno, portanto, ao patrimônio público, haveria a 

atipicidade da conduta, o que é inconcebível.

Assim sendo, amplamente demonstradas a materialidade e a autoria 

delitiva, o réu deve ser condenado pela prática do crime de peculato, 

disposto no artigo 303 do Código Penal Militar.

Desta forma, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por consequência, 

CONDENO o réu 3º SGT PM SIMÃO EDUARDO DE SOUZA FILHO, 

qualificados nos autos, nas penas do artigo 303 do Código Penal Militar.

 Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, 

passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 69 do Código Penal 

Militar.

A pena prevista para o crime do artigo 303 do Código Penal Militar é de 

reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos.

 Constata-se que a gravidade do delito é ínsita à tipificação penal. Não se 

verificam elementos para avaliar a personalidade do réu. As 

consequências do delito e extensão do dano transcendem o resultado 

típico, na medida em que o caso teve repercussão na mídia local de 

Marabá/PA, com exposição negativa da PMMT, conforme reportagens 

acostadas às fls. 109. Os meios empregados e o modo de execução do 

crime não devem ser valorados negativamente. Os motivos do crime 

também não pesam em desfavor do réu. O antecedentes criminais 

registrados à fl. 186 não podem ser utilizados para exasperar a pena, 

conforme preconiza a súmula 444 do STJ.

Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas na segunda fase 

da dosimetria.

Na terceira fase também não há causas de aumento ou diminuição de 

pena, de modo que torno definitiva a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) 

meses de reclusão.

A pena será cumprida no regime aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea c, 

do Código Penal, aplicado subsidiariamente, nos termos do art. 3º, alínea a, 

do Código de Processo Penal Militar.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o acusado ao pagamento de custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, determino:

a) comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III CF/88;

b) comuniquem-se os institutos de identificação Estadual e Federal;

c) expeça-se guia de execução penal definitiva, nos termos do CNGC;

d) conforme art. 125, § 4º da Constituição da República, encaminhe-se 

cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça informando acerca da 

condenação dos réus, para fins do art. 102 do CPM.

Às providências.

É como voto.”

Em seguida, concedeu-se a palavra para os membros do Conselho de 

Justiça para proferir voto por ordem inversa de hierarquia.

VOTO

EXMA. JUÍZA MILITAR CAP BM KARINA MATOS DE OLIVEIRA.

Votou pela absolvição.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP PM GABRIEL FRANCISCO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP BM MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA.

Votou pela absolvição.

VOTO

EXMO. JUÍZA MILITAR MAJ BM ROGÉRIO QUINTEIRO BARCELLOS.

Votou pela absolvição.

 Os votos dos Membros do Conselho de Justiça foram captados e 

gravados por meio do sistema de gravação audiovisual.

EMENTA: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o Conselho 

Permanente de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do 

MM. JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR MURILO MOURA MESQUITA, 

COMPOSTO AINDA PELOS JUÍZES MILITARES MAJ BM ROGÉRIO 

QUINTEIRO BARCELLOS, CAP BM MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA, 

CAP PM GABRIEL FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA E CAP BM KARINA 

MATOS DE OLIVEIRA, POR MAIORIA, ABSOLVEU O RÉU SIMÃO 

EDUARDO DE SOUZA FILHO, VENCIDOS O MM. JUIZ DE DIREITO E O JUIZ 

MILITAR CAP PM GABRIEL FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 114758 Nr: 2898-62.2009.811.0042

 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): SIMÃO EDUARDO DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS 

- OAB:25.277/O

 VISTOS ETC.

Publicada em sessão.

 RECEBO a apelação interposta.

Conceda-se vista dos autos ao apelante para apresentação das razões 

recursais, nos termos do artigo 531 do CPPM.

Apresentadas as razões, abra-se vista ao apelado para apresentar as 

contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, observando a Sra. Gestora Judiciária as formalidades 

legais.

Os presentes saem intimados.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 538883 Nr: 30407-50.2018.811.0042
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 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES, 

DAISON DIEGLIS RIBOLLI, WANDERSON SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MACHADO - 

OAB:13065, GUILHERME LAUER MURTA - OAB:16361A

 VISTOS ETC.

 Compulsando os autos, constata-se que a denúncia foi recebida às fls. 

250/251, tendo o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum declinado 

da competência em favor desta Vara especializada (fl. 904).

Às fls. 910/912, o Ministério Público com atribuições perante este Juízo 

Militar, ratificou a denúncia ofertada às fls. 5/7 em desfavor dos policiais 

militares MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES, DAISON DIEGLIS RIBOLLI 

e WANDERSON SILVA REIS.

Deste modo, RATIFICO todos os atos processuais praticados pelos Juízos 

da 1ª e 3ª Varas da Comarca de Nova Mutum (fl. 882), inclusive os 

decisórios, determinando o processamento da ação penal perante o JUÍZO 

SINGULAR.

 Outrossim, seguindo entendimento do Pretório Excelso, os interrogatórios 

dos réus serão realizados 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).

De outra feita, dando prosseguimento à instrução da ação penal, 

deprequem-se à Comarca de Nova Mutum as inquirições das testemunhas 

de acusação Djailson Amorim de Jesus, Maria de Lurdes Antunes Benites 

e Cristiane Lima de Assis.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 29.3.2019, às 16h30min, visando 

às oitivas das testemunhas de acusação João da Silva Sobrinho, Izanilton 

Aparecido Gomes, João Miro de França e Cláudio Fernando Carneiro 

Souza.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 168646 Nr: 15939-62.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFB, MADAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, LARESSA MARQUES DE O. BRITO - 

OAB:21.288, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - OAB:10657/MT, 

RODOLPHO GARCIA G. BANDEIRA - OAB:16613

 CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

MARCOS ANTONIO, na pessoa do seu advogado, para apresentação das 

razões recursais, nos termos do artigo 531 do CPPM.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 538883 Nr: 30407-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES, 

DAISON DIEGLIS RIBOLLI, WANDERSON SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MACHADO - 

OAB:13065, GUILHERME LAUER MURTA - OAB:16361A

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS RÉUS, NA PESSOA DOS SEUS 

ADVOGADOS, para ciência da decisão abaixo transcrita e audiência 

designada para o dia 29.03.2019, às 16h30m. DECISÃO: Deste modo, 

RATIFICO todos os atos processuais praticados pelos Juízos da 1ª e 3ª 

Varas da Comarca de Nova Mutum (fl. 882), inclusive os decisórios, 

determinando o processamento da ação penal perante o JUÍZO 

SINGULAR.Outrossim, seguindo entendimento do Pretório Excelso, os 

interrogatórios dos réus serão realizados 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).De outra feita, dando 

prosseguimento à instrução da ação penal, deprequem-se à Comarca de 

Nova Mutum as inquirições das testemunhas de acusação Djailson Amorim 

de Jesus, Maria de Lurdes Antunes Benites e Cristiane Lima de 

Assis.DESIGNO sessão de instrução para o dia 29.3.2019, às 16h30min, 

visando às oitivas das testemunhas de acusação João da Silva Sobrinho, 

Izanilton Aparecido Gomes, João Miro de França e Cláudio Fernando 

Carneiro Souza. 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

 FINALIDADE: Intimação dos réus na figura de seus Advogados 

Signatários para apresentar os memoriais escritos (art. 428 do CPPM), no 

prazo de 08 dias conforme despacho a seguir transcrito: "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.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 539645 Nr: 31143-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988

 Carta Precatória n. 31143-68.2018.811.0042 - 539645

Vistos, etc.

Através da manifestação datada de 02/10/2018 e protocolada no mesmo 

dia, postula o ilustre advogado doutor EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR – OAB/MT 11.988 a redesignação da audiência da presente 

missiva agendada para esta data (03/10/2018), às 16:10 horas, ante a 

impossibilidade de comparecer ao ato, justificando ser o único advogado 

constituído pelo réu e nesta mesma data haver designação de outra 

audiência na cidade de Cáceres/MT, nos autos n . 

4340-98.2015.8.11.0006, em que patrocina também como único advogado 

a defesa do réu Eduardo Henrique da Rocha, onde já foi intimado 

previamente.

Conquanto o douto causídico não tenha especificado qual defesa dos 

denunciados patrocina com exclusividade, já que se trata de um total de 

06 (seis) denunciados, é certo que em diligência junto ao juízo deprecante, 

foi recebido nesta data via malote digital cópia da defesa prévia e 

procuração (doc. anexo), atestando que o requerente patrocina com 

exclusividade a defesa dos réus PAULO CÉSAR FRANÇA, ADOMICIO 

LIMA FRANÇA e EVERTON CANDIDO GOMES DA SILVA.

Assim sendo e considerando que a audiência desta missiva foi designada 

bem depois da audiência que o nobre causídico foi intimado nos autos n. 

4340-98.2015.8.11.0006, que tramita na 1ª Vara Criminal de Cáceres/MT, 

visando evitar qualquer nulidade por cerceamento de defesa, DEFIRO o 

pedido de fl. 26 e REDESIGNO a presente audiência para o dia 29 de 

novembro de 2018, às 16:10 horas.

Para tanto, expeça-se nova intimação e requisição das testemunhas, 
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assim como do nobre causídico, dando-se ciência ao “Parquet”.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018.

 Renata do Carmo Evaristo

Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 539645 Nr: 31143-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988

 Carta Precatória n. 31143-68.2018.811.0042 - 539645

Vistos, etc.

Através da manifestação datada de 02/10/2018 e protocolada no mesmo 

dia, postula o ilustre advogado doutor EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR – OAB/MT 11.988 a redesignação da audiência da presente 

missiva agendada para esta data (03/10/2018), às 16:10 horas, ante a 

impossibilidade de comparecer ao ato, justificando ser o único advogado 

constituído pelo réu e nesta mesma data haver designação de outra 

audiência na cidade de Cáceres/MT, nos autos n . 

4340-98.2015.8.11.0006, em que patrocina também como único advogado 

a defesa do réu Eduardo Henrique da Rocha, onde já foi intimado 

previamente.

Conquanto o douto causídico não tenha especificado qual defesa dos 

denunciados patrocina com exclusividade, já que se trata de um total de 

06 (seis) denunciados, é certo que em diligência junto ao juízo deprecante, 

foi recebido nesta data via malote digital cópia da defesa prévia e 

procuração (doc. anexo), atestando que o requerente patrocina com 

exclusividade a defesa dos réus PAULO CÉSAR FRANÇA, ADOMICIO 

LIMA FRANÇA e EVERTON CANDIDO GOMES DA SILVA.

Assim sendo e considerando que a audiência desta missiva foi designada 

bem depois da audiência que o nobre causídico foi intimado nos autos n. 

4340-98.2015.8.11.0006, que tramita na 1ª Vara Criminal de Cáceres/MT, 

visando evitar qualquer nulidade por cerceamento de defesa, DEFIRO o 

pedido de fl. 26 e REDESIGNO a presente audiência para o dia 29 de 

novembro de 2018, às 16:10 horas.

Para tanto, expeça-se nova intimação e requisição das testemunhas, 

assim como do nobre causídico, dando-se ciência ao “Parquet”.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018.

 Renata do Carmo Evaristo

Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 524639 Nr: 16614-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHSP, HPCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBERSON RODRIGUES 

SIGARINI - OAB:, ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - OAB:19120

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, intimo os advogados da defesa de 

Hellen Priscila Carvalho Nascimento para, no prazo lega, apresentar 

defesa preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 524639 Nr: 16614-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHSP, HPCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBERSON RODRIGUES 

SIGARINI - OAB:, ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - OAB:19120

 Vistos, etc.

Segue em separado, digitadas em duas laudas, informações processuais 

para instruir o HC nº 1010367-59.2018.8.11.0000.

No mais, certifique-se quanto ao cumprimento da missiva expedida para 

notificação do acusado Victor Hugo.

Com relação à ré Hellen, regularmente notificada (fl. 197-v), tendo em vista 

que há advogados atuando em seu favor em sede de HC, intime-os para 

apresentação da defesa preliminar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 524639 Nr: 16614-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHSP, HPCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBERSON RODRIGUES 

SIGARINI - OAB:, ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - OAB:19120

 .Consoante bem salientou o ilustre representante do “Parquet”, o 

processamento do presente feito neste Juízo é medida que se impõe, 

posto que, embora a prisão dos autuados e a apreensão dos mais de 550 

Kg de Maconha tenha ocorrido em Coxim/MS, há conexão probatória entre 

referido delito e a associação criminosa que está sendo apurada no 

Inquérito Policial n. 253/2018/DRE e na Medida Cautelar de Cód. 519653, 

em tramite nesta Especializada.Tanto é assim que o Poder Judiciário do 

Mato Grosso do Sul declinou a competência para processamento e 

julgamento dos delitos a este Juízo (fls. 74/75).Por outro lado, assiste 

razão ao “Parquet” quanto à necessidade do presente feito tramitar, nesse 

mesmo juízo, mas separadamente do Inquérito Policial n. 253/2018/DRE, 

uma vez que ainda não concluído e, assim, evitar o prolongamento 

excessivo da prisão dos denunciados Victor Hugo e Hellen Priscila (art. 80 

do CPP).Em vista disso, com observância ao disposto nos art. 76, inc. III, 

art. 77, inc. I, e art. 82, todos do Código de Processo Penal, RATIFICO a 

competência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, bem 

como, em conformidade ao art. 80 da CPP, MANTENHO seu tramite em 

separado do IP de nº 253/2018/DRE.De consequência, notifiquem-se para 

apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias (via carta precatória 

a comarca de Coxim/MS), devendo o senhor Oficial de Justiça indagar e 

fazer constar de sua certidão se os acusados pretendem constituir 

defensor ou se ter nomeado Defensor Público para patrocínio de sua 

defesa, conforme determinação contida no Provimento n. 30/2008 – CGJ, 

em caso positivo, encaminhem-se os autos ao D. Defensor Público.DEFIRO 

as diligências requeridas na cota ministerial ofertada junto à denúncia (fls. 

135/136).Quanto ao informado à fls. 137/140, dê-se ciência às 

partes.Expeça-se o necessário para atendimento e, em seguida, 

retornem-me conclusos.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de julho de 

2018.Francisco Alexandre Ferreira Mendes NetoJuiz de Direito Titular

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 542520 Nr: 33910-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROSANIA SOUSA OLIVEIRA, PAULO VENTURA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLICIA DA DELEGACIA DO 

MUNICÍPIO DE ACORIZAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a advogada de defesa, ROSANIA 

SOUSA OLIVEIRA OAB/MT 18.513, para que tome ciência da decisão 

proferida às fls. 33/34.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 332600 Nr: 13128-61.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Marcelino Alceu do Rosário, Cpf: 13707285812, Rg: 

7126.832 SSP MT Filiação: Gregorio Alceu do Rosário e Adélia Silva do 

Rosário., data de nascimento: 14/07/1965, brasileiro(a), natural de Campo 

grande-MS, casado(a), pedreiro, Endereço: Rua Dourada, Nº 170, Bairro: 

Planalto, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO do réu para que tome ciência da sentença proferida 

às fls. 201/205.

Resumo da inicial:Assim agindo, incorreu o denunciado MARCELINO 

ALCEU DO ROSÁRIO, como incurso no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, 

ambos do Código Penal c/c a Lei 8.072/90; c/c artigo 7º, incisos I, II e III da 

Lei 11.340, c/c artigo 61, II, alínea "f" e "h", "in fine" do Código Penal, com 

relação a vítima J.O.P. e como incurso no artigo 217-A, c/c art. 226, inciso 

II, ambos do Código Penal c/c Lei 8.072/90; c/c artigo 61, II, alínea "f" e "h" 

do Código Penal com relação a vítima G.O.P.

Decisão/Despacho:Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por 

consequência, com arrimo nas disposições do artigo 386, inciso III, do 

Código de Processo Penal, quanto ao crime previsto no artigo 217-A c/c 

artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal c/c a Lei 8.072/90 c/c artigo 

61, alínea “f” e “h” do Código, contra a vítima Gabriel Oliveira Plínio e, com 

fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação 

ao crime insculpido no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do 

Código Penal c/c a Lei 8.072/90, c/c artigo 7º, incisos I, II e III da Lei 

11.340/06, c/c artigo 61, alínea “f” e “h” do Código Penal, contra a vítima 

Juliana de Oliveira Plínio, ABSOLVO o réu MARCELINO ALCEU DO 

ROSÁRIO, devidamente qualificado, das acusações que lhe foram 

imputadas

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 382370 Nr: 24209-36.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alberto pelissari catanante - 

OAB:17531, RUBENS SANTOS ALVES - OAB:17568

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado RUBENS SANTOS 

ALVES OAB/MT 17568 e ALBERTO PELISSARI CATANANTE - OAB/MT 

175321 , para audiência de Instrução e julgamento designada para o dia 

20/02/2019, às 13:30 horas, nos autos em apreço

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 334021 Nr: 14634-72.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLICE NUNES MAGALHAERS, LÁZARO 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10207/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado VANDERLEY SOUZA 

AMORIM OAB/MT 10.207 , para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 21/02/2019, às 15:45 horas, nos autos em apreço, 

consignando ainda que sua ausência poderá ser interpretada como 

abandono da causa e consequente aplicação da multa administrtiva 

prevista no artigo 265 do CPP e comunicação a OAB/MT, para as 

providencias administrativa cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 104909 Nr: 9840-81.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERRETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Rodrigo Ferreti, Rg: 950.391 SSP MT Filiação: Vicente 

Ferreti e Zenita Maria Ferreti, data de nascimento: 20/01/1977, 

brasileiro(a), natural de Cruz alta-RS, solteiro(a), advogado, Endereço: 

Rua das Dálias, N.º 94 (Jd. Cbá) Ou Rua João Carlos Pereira Leite N.º 737, 

Bairro: Jardim Cuiabá Ou Aráes., Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO RÉU da sentença de pronúncia proferida às fls. 

338/343.

Resumo da inicial:Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos 

autos constam, encontra-se o denunciado Rodrigo Ferreti, incurso nas 

penas do artigo 121, § 2º, I e IV, c/c artigo 14, II e 61 II, "h", do Código 

Penal.

Decisão/Despacho:Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO o réu RODRIGO FERRETI, qualificado nos autos, como incurso 

nas sanções penais previstas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a 

julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 111305 Nr: 15598-41.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIEL ARAUJO DA GLÓRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO CASTRO DA 

SILVA - OAB:22352/O, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874, 

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13025/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, PAULO 

ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB/MT 13.025, 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.: 324688 Nr: 4134-44.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA 

CAVALCANTE DA SILVA - OAB:3448

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados assistentes de 

acusação, LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB/MT 10.579/O, 

GABRIEL STAUT ALBANEZE OAB/MT 15.521, para que tomem ciência da 

sentença proferida às fls. 205/208.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 386720 Nr: 705-64.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CUSTÓDIO DE 

CARVALHO - OAB:9.508/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Dr. PAULO 
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CUSTÓDIO DE CARVALHO OAB/MT 9.508, para que tome ciência da 

sentença proferida às fls. 213/216.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 473859 Nr: 13815-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fillipe Baffa Clavero - 

OAB:22972, FRANCYELLE DE FREITAS - OAB:21639/O, RAFAEL 

CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19032/B

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Fillipe Baffa 

Clavero OAB/MT 22.972, para que tome ciência da decisão proferida às 

fls. 798.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 366163 Nr: 6057-37.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Paulo Batista de Arruda, Rg: 8850160 SSP MT Filiação: 

Odenir de Arruda e João Batista de Arruda, data de nascimento: 

09/04/1978, brasileiro(a), natural de Barra do bugres-MT, , Endereço: Rua 

Tangará da Serra, 12, Qdra 189, Quitinete, Bairro: Altos da Serra, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO do acusado para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o artigo 396 do CPP, 

oportunidade na qual poderá arguir toda a matéria de defesa, inclusive 

preliminares e arrolar testemunhas.

Resumo da inicial:Assim agindo, o denunciado PAULO BATISTA DE 

ARRUDA, praticou a conduta típica descrita no artigo 217-A, caput e art. 

213, § 1º, ambos c/c art. 226, II, todos do Código Penal, em continuidade 

delitiva (artigo 71, CP)

Decisão/Despacho:Vistos. Defiro a cota ministerial de fl. 143. Cite-se o 

acusado Paulo Batista de Arruda por edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias, para responder à acusação no prazo de 10 (dez) dias oportunidade 

na qual poderá arguir toda a matéria de defesa, inclusive preliminares e 

arrolar testemunhas. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

certifique e abra-se vistas ao Ministério Público. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 142531 Nr: 9670-41.2009.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES OAB/MT 11.190, para que tomem ciência da 

sentença proferida às fls. 231/233.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 371861 Nr: 12578-95.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS LUIZ DE MORAES FILHO, MAURO 

SOUZA DA SILVA, FLORISVALDO ANTUNES DE SOUZA, LUIZ 

FERNANDO SILVA, EDIMAR JOSÉ CORDEIRO, DIEGO PESSOA DE 

OLIVEIRA, JOSUÉ SANTANA DE SOUZA, PEDRO GOMES DOS SANTOS, 

GERCIONE FRANCISCO SOUZA, JOSE LUCAS GOMES DE ARAUJO, 

DIOGO OLIVEIRA DIAS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, Ary da Costa Campos - OAB:16.944/B, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, 

FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - OAB:18463/O, GUILHERME PAES 

MAIOLINO - OAB:18274, ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE DE 

MENDONÇA - OAB:7130, JOÃO BATISTA BORGES JÚNIOR - 

OAB:7.637/MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11834, NYLVAN 

JOSÉ DA SILVA - OAB:17.805, Valdomiro de Lima Pereira Junior - 

OAB:9556

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ.

 Impulsiono estes autos para que seja intimados os advogados de defesa 

Dr. NYLVAN JOSÉ DA SILVA, Guilherme Paes Maiolino; ARDONIL MANOEL 

GONZALEZ JUNIOR; Isia Maria de Faria Zuzarte de Mendonça; MARCELO 

AGDO CRUVINEL; Felipe Slompo de Almeida; JOÃO BATISTA BORGES 

JÚNIOR; Valdomiro de Lima Pereira Junior; ARY DA COSTA CAMPOS, para 

apresentarem alegações finais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 57298 Nr: 6908-28.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILVANETE MONTEIRO FORTES, HILDEVALDO 

MONTEIRO FORTES, THIERS FERREIRA, JORGE DE FIGUEIREDO, ANGELA 

CRISTINA FANZERES MONTEIRO FORTES, MÁRCIO PAES DA SILVA DE 

LACERDA, HILDENETE MONTEIRO FORTES, GERSIN FERNANDES DA 

SILVA, AUGUSTO CESAR DE ARRUDA TAQUES, SOLANGE ROBERTO 

NEVES, EVANDRO CARLOS VILELA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, BRENO DEL BARCO NEVES - OAB:6743, FELIPE 

DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745, GERMANO LEITE DE MELLO - 

OAB:7664, HÍGARA HUIANE CARINHENA - OAB:10.488, JOÃO CARLOS 

BRITO REBELLO - OAB:6024 - A, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.700, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340-B, RENATA 

BARCARO - OAB:19.818, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT, Sherlock Holmes da Silva - OAB:4237-B, SÍLVIA 

SOARES FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 14610

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as defesas dos acusados da r. 

decisão proferida às fls. 7188/7191v., cuja parte dispositiva transcrevo a 

seguir: “(...)ISSO POSTO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos 

acusados HILVANETE MONTEIRO FORTES (art. 288, 298, 299, 312, do CP 

e 1º, V da lei 9.613/98), HILDEVALDO MONTEIRO FORTES (art. 288, 298, 

299, 312, do CP e 1º, V da lei 9.613/98), ANGELA CRISTINA FANZERES 

MONTEIRO FORTES (art. 288, 312 do CP e 1º, V da lei 9.613/98), 

HILDENETE MONTEIRO FORTES (art. 288, 312, do CP e 1º, V da lei 

9.613/98), ADELIA NETA DA SILVA (art. 288, 298, 299, 312, do CP), 

THIERS FERREIRA (art. 288, 312, do CP e 1º, V da lei 9.613/98), JORGE 

FIGUEIREDO (art. 288, 312, do CP e 1º, V da lei 9.613/98), GERSIN 

FERNANDES DA SILVA (art. 288, 312, do CP e 1º, V da lei 9.613/98), 

EVANDRO CARLOS VILELA FERREIRA (art. 288, 312, do CP e 1º, V da lei 

9.613/98), AUGUSTO CESAR DE ARRUDA TAQUES (art. 288, 312, do CP e 

1º, V da lei 9.613/98), MARCIO PAES DA SILVA DE LACERDA (art. 288, 

312, do CP), SOLANGE ROBERTO NEVES (art. 288, 312, do CP). Determino 

o cancelamento da hipotéca legal, nos autos do incidente nº. 

6320-64.2017.811.0042. Expeça-se o necessário. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se. Cuiabá, 14 de agosto de 
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2018. Marcos Faleiros da Silva Juiz de Direito(...)”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 145113 Nr: 12284-19.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ROBERTO TEIXEIRA, JOEL QUIRINO 

PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, GUILHERME DA COSTA GARCIA, 

JURACY BRITO, GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, Ana Paula Cerri Budoia - OAB:OAB/MT 

19.960-B, 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 9906

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as defesas dos acusados da r. 

sentença proferida às fls. 4276/4304v., cuja parte dispositiva transcrevo a 

seguir: “(...)Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de: 1) 

CONDENAR os réus GERALDO LAURO e JURACY BRITO, todos 

devidamente qualificados nos autos, nas penas do 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 (36 

vezes) e JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PERERIA e NILSON 

ROBERTO TEIXEIRA, nas penas do artigo 1º, §1º, da lei n. 9.613/98, na 

forma do artigo 71 (por 09 vezes); 2) JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de GUILHERME DA COSTA GARCIA, nos termos do artigo 107, IV, artigo 

109, III c/c artigo 115 todos do CP; 3) JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA e NILSON ROBERTO 

TEIXEIRA pela superveniência de falta de uma das condições da ação 

penal em relação ao delito previsto no artigo 312, caput, do CP, nos termos 

do artigo 395, II do Código de Processo Penal.(...)”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 452567 Nr: 29677-10.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FAGNER DE ALMEIDA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/O, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - 

OAB:3.878/AC

 AUTOS N°. 29677-10.2016.811.0042

ID 452567

Réu: BRUNO FAGNER DE ALMEIDA BUENO

 Sentença

 VISTOS, em correição.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em 03/11/2016, 

ofereceu denúncia contra o acusado BRUNO FAGNER DE ALMEIDA 

BUENO, brasileiro, estudante, nascido aos 23/08/1991, portador da RG nº 

1948948-0-SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.721.912-60, filho de 

Ademir José Ribeiro Bueno e Maria Aparecida de Almeida Bueno, 

residente e domiciliado à Rua Barão de Melgaço, Bloco B, Ap. 311, 

Residencial Minas do Cuiabá, Cuiabá/MT, pela prática dos delitos previstos 

no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, artigos 307 e 333, caput, 

c/c art. 69, todos do Código Penal.

 Diz a peça inicial acusatória, em síntese, que: no dia 07/10/2016, por volta 

das 01h50min, os policiais militares em ronda pela cidade, avistaram o 

acusado BRUNO FAGNER DE ALMEIDA BUENO, na Av. Getúlio Vargas, 

próximo à boate Via Music, em Cuiabá, em motocicleta, realizando 

manobras arriscadas, em alta velocidade.

 Discorre, ainda, que na abordagem constataram que o acusado estava 

visivelmente embriagado, apresentando hálito com forte odor etílico, 

sonolência, olhos vermelhos e com andar cambaleante e ao informá-lo que 

seria conduzido para a Delegacia, o acusado, visando convencer os 

policiais a omitir ato de ofício, não o conduzindo à delegacia de polícia, 

ofereceu-lhes vantagem indevida, consistente na entrega de dinheiro, no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada integrante da equipe.

 Por fim, consta que, quando o advogado do acusado, protocolizou pedido 

de restituição de bens apreendidos, a autoridade policial tomou 

conhecimento do verdadeiro nome do acusado e ao ser interrogado sobre 

os fatos, confirmou que atribuiu a si falsa identidade, dizendo se chamar 

BRUNO FRANCISCO FRIGERI, quando na verdade, seu nome correto é 

BRUNO FAGNER DE ALMEIDA BUENO.

 Pelos fatos narrados, o membro do Parquet entendeu que restou provado 

que o réu BRUNO FAGNER DE ALMEIDA BUENO praticou os delitos de 

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, CORRUPÇÃO ATIVA e FALSA IDENTIDADE, 

fundado no quê, pediu que fosse, regularmente, processado e condenado 

nas penas do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, artigos 307 e 333, 

caput, c/c art. 69, todos do Código Penal.

 Requereu, ainda, que o dinheiro apreendido fosse revertido para deduzir 

o pagamento de custas e eventual multa a ser aplicada.

 A inicial de fls. 02 a 07, em 03/11/2016, veio acompanhada das peças 

informativas de fls. 08/68.

 Pelo despacho de fls. 71/72, em 11/11/2016, foi recebida a denúncia.

 O réu foi citado, a fls. 89 e, a resposta à acusação encontra-se a fls. 73.

 Às fls. 91/93, em 14/12/2016, foi concedida a liberdade ao acusado, cujo 

alvará encontra-se a fls. 111/112, contudo não foi colocado em liberdade, 

em virtude de possuir outro Mandado de Prisão expedido por determinação 

da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais de Goiânia/GO, 

referente ao processo nº 409633-16.2014.809.0175.

 A fls. 144, aportou folhas de antecedentes do acusado.

 Realizou-se audiência de instrução, com ouvida das testemunhas Juliana 

dos Santos Vieira Garcia, Tiago Alves de Matos e Celio Abraão Maia (fls. 

130/136), sendo que o acusado foi interrogado, às fls. 145/147.

 Às fls. 154/159, encontra-se o laudo pericial de exame de embriaguez e, 

às fls. 160/169, laudo de lesão corporal.

 Encerrada a instrução, as alegações finais do Ministério Público vieram, 

às fls. 170/179, pugnando pela condenação do réu BRUNO FAGNER DE 

ALMEIDA BUENO, nos termos da denúncia.

 A defesa, por sua vez, às fls. 182/188, requereu a absolvição do 

acusado, em relação ao delito de corrupção ativa, com fundamento no art. 

386, IV e VII do Código de Processo Penal e, alternativamente, em caso de 

condenação, que seja aplicada a pena mínima prevista para o delito.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

 Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso contra BRUNO FAGNER DE ALMEIDA BUENO, dando-o como 

incurso nas penas do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, artigos 307 

e 333, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal, sob a alegação de ter 

praticado os delitos de EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, CORRUPÇÃO ATIVA 

e FALSA IDENTIDADE.

 Quanto à materialidade dos delitos, temos que se acha devidamente 

comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 09/44); Boletim 

de Ocorrência de fls. 21/22, Laudo de Sinais de Alteração da Capacidade 

Psicomotora (fls. 23/24, Laudo Pericial de Embriaguez (fls. 28/32), pelas 

declarações das testemunhas, bem como, pela confissão do acusado em 

relação à ingestão de bebida alcóolica e uso de identidade falsa.

 Por ocasião do inquérito policial, o réu se apresentou com o nome falso de 

BRUNO FRANCISCO FRIGERI, bem como, admitiu que fez uso de bebida 

alcóolica, uso de entorpecente e, posteriormente, saiu conduzindo sua 

motocicleta quando foi abordado pelos agentes policiais.

 Já, em relação ao delito de corrupção ativa, negou a sua autoria, bem 

como, afirmou que não sabe o motivo dos policiais terem lhe atribuído tal 

delito. Vejamos:

“...que em relação aos fatos o interrogando diz que ingeriu bebida 

alcóolica, sendo uma latinha de cerveja, que também usou entorpecente 

maconha; que o interrogando diz que estava na residência de sua 

namorada e lá ingeriu bebida alcóolica, mas anteriormente havia usado 

maconha; (...) que após os policiais o abordarem e disseram que o 

interrogando estava fazendo graça acelerando a moto na frente da polícia; 

que perguntaram se o interrogando havia ingerido bebida alcóolica, disse 

que sim e que também havia usado maconha; que o interrogando diz que 

em nenhum momento ofereceu dinheiro para os policiais; que não conhece 

os policiais que o abordou e desconhece os motivos deles terem falado 

que o interrogando havia oferecido dinheiro para ele;...” (Fase Policial – 

Acusado - fls. 18).

 Em juízo, o acusado confessou o delito de embriaguez ao volante, bem 

como, o delito de uso de falsa identidade. No tocante ao delito de 

corrupção ativa, manteve as declarações anteriores, afirmando que não 
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praticou tal delito, até porque não tinha de onde tirar o dinheiro. Vejamos:

“... corrupção é mentira, eu não tenho dinheiro de onde tirar; embriaguez 

eu estava bebendo mesmo, até cai com a moto e falsidade ideológica eu 

só falei porque eu não tinha habilitação no momento; (...) eu estava 

andando na Getúlio e aí fui passar em frente uma boate, na esquina do 

Chopão, quando fui parar em frente da Boticário e acabei caindo, e ali fui 

abordado neste momento; (...) eu não me lembro de muito coisa, porque 

estava bêbado e tinha fumado maconha, com Wodka, misturei muita coisa; 

(...) eu não tenho nem de onde tirar mil reais (se ele ofereceu dois mil reais 

para cada integrante da equipe); (...) a moto era de um amigo meu; (...) o 

nome eu menti o nome, porque eles perguntaram se eu tinha habilitação e 

eu falei que tinha, ai eu dei o nome de um colega meu que estuda comigo; 

(...) em nenhum momento ofereceu dinheiro para a polícia;...” (Fase Judicial 

– Acusado – fls. 147).

 Por sua vez, a testemunha Celio Abraão Maia, na fase policial, declarou o 

seguinte:

“... que o suspeito foi abordado e durante a conversa o depoente 

observou que o suspeito apresentava visível estado de embriaguez, pois 

tinha forte odor etílico, sonolência e andava cambaleando; que indagado 

se havia ingerido bebia alcóolica, o suspeito disse que havia ingerido um 

pouco de bebida alcóolica; (...) que o suspeito foi informado que seria 

conduzido à delegacia para fins de realizar procedimento, neste momento 

o suspeito chamou o depoente para fazer um acordo e disse que todos 

sairiam felizes dali; que o suspeito disse que pagaria o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) para cada integrante da equipe;...” (Fase Policial – 

Testemunha Celio Abraão Maia – fls. 11).

 Em juízo, a testemunha Celio Abraão Maia reprisou em partes as 

declarações prestadas na fase anterior. Titubeando, em relação à 

alegação do acusado ter-lhes oferecido dinheiro, para se livrar das 

acusações. Vejamos:

 “...a abordagem foi realizada em virtude das atitudes praticadas pelo 

conduzido, nós estávamos em rondas ali em frente a boate, fazendo 

abordagem, quando ele passou, acelerou a moto, cortando corrente, 

aquela infração típica que as pessoas praticam no trânsito quando achou 

que ia ser abordado; a gente já estava concluindo a abordagem que 

estava fazendo, entramos na viatura e o acompanhamos na sequência ali 

em volta da praça do Chopão; fizemos a abordagem e constatamos que 

ele estava visivelmente em estado de embriaguez e estava conduzindo 

uma moto que estava em nome de terceiro, já tinha cometido o crime de 

trânsito porque estava conduzindo o veículo sob efeito de álcool; (...) ele 

confessou tranquilamente que tinha consumido álcool (...) não lembro 

exatamente esta parte, mas acho que ele tenha oferecido sim, valores, ele 

alegou que tinha recursos financeiros, que ele não precisaria passar por 

isso e se não me engano ofereceu um valor sim; não me lembro o valor 

exato, mas tudo que ele falou eu consignei no boletim de ocorrência; (...) o 

que está no boletim de ocorrência é a exata expressão da verdade 

daquele dia;...” (Fase Judicial – Testemunha Celio Abraão Maia – fls. 136).

 Ressai das declarações de Célio que ele atestou que no momento da 

abordagem perceberam que o acusado estava com sinais de embriaguez 

e, ao questioná-lo este confirmou que havia ingerido bebida alcóolica, o 

que está de acordo com as declarações do próprio acusado.

 Já, em relação ao delito de corrupção ativa, esta testemunha, na fase 

judicial, não soube precisar a quantia que o acusado teria lhes ofertado 

para ser liberado e nem ao menos confirmou que o acusado realmente 

tenha de fato lhes oferecido o dinheiro.

 Ademais, em relação a este fato, a testemunha Tiago Alves de Matos, 

apresentou divergência em suas declarações. Na fase policial, alegou que 

o acusado teria chamado para fazer um acordo e teria lhes ofertado a 

quantia de dois mil reais. Já, em juízo, afirmou que não presenciou tal 

oferta, só teria ouvido comentários, posteriormente. Vejamos:

“... que o suspeito foi abordado e durante a conversa perceberam que o 

mesmo apresentava visível estado de embriaguez, pois tinha forte odor 

etílico, sonolência e andava cambaleando; que indagado se havia ingerido 

bebida alcóolica, respondeu que (sim): que foi solicitado que realizasse o 

teste de alcoolemia, mas o suspeito se recursou a fazer o teste; que o 

suspeito foi informado que seria conduzido à delegacia para fins de 

realizar procedimento, neste momento o suspeito chamou para fazer um 

acordo e disse que todos sairiam felizes dali, pois pagaria o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) para cada integrante da equipe; que logo o Cabo 

Célio o informou que tal proposta seria integrada na ocorrência de dirigir 

veículo embriagado e que isso agravaria sua situação;...” (Fase Policial – 

Testemunha Tiago Alves de Matos – fls. 13).

“... a gente estava fazendo a checagem de uns veículos ali próximo da 

boate, ai passou essa moto, em alta velocidade, limitando o escapamento e 

a gente resolveu fazer a abordagem; (...) ao fazer a abordagem 

constatamos estes outro crime de embriaguez e outras situações 

relacionadas ao trânsito; mas a abordagem foi por causa do trânsito, não 

tinha suspeita de nada de crime (...) limitando o escapamento é um barulho 

além do normal que retira o silenciador do escapamento (...) fisicamente 

ele se apresentava bem alterado pela situação da embriaguez, até no 

momento falou que a guarnição não sabia com quem estava lidando (...) foi 

perguntado várias vezes para ele, e ele falou que bebeu só não disse a 

quantidade nada; (...) ele falava muito alto, estava muito agitado (...) 

quando a gente estava na guarnição, a gente estava em três se não me 

engano nesse dia, e cada um faz uma função eu fiquei na parte de fazer 

toda a documentação de trânsito, autuação de trânsito e as outras 

guarnição que ficaram com a guarda do preso, do conduzido e eu não 

presenciei esta situação, foi relatado no BO; (...) ele teria oferecido para o 

outro policial, mas eu não presenciei; (...) não lembro a quantia, mas foi 

apreendida uma quantia em dinheiro com ele; eu fiz a abordagem e a 

busca pessoal, nessa busca peguei a carteira e realmente tinha dinheiro 

(...) os outros colegas comentaram que ele havia oferecido o dinheiro na 

viatura; (...) ele que forneceu a identificação dele para preencher;...” 

(Fase Judicial – Testemunha Tiago Alves de Matos – fls. 136).

 Como se vê, as declarações da testemunha Tiago Alves de Matos 

roborram as declarações prestadas pela testemunha Célio, em relação ao 

delito de embriaguez ao volante, fato que também foi confirmado pelo 

próprio acusado.

 Já, em relação ao delito de corrupção ativa, a testemunha não foi incisiva 

quanto aos fatos praticados, pelo contrário, ela apresentou divergência, 

em suas próprias declarações, conforme retro mencionado.

 Por sua vez, a testemunha Juliana dos Santos Vieira Garcia atestou, 

apenas, quanto ao delito de uso de falsa identidade, afirmando que 

quando o acusado foi reinterrogado admitiu a prática do delito, fato que 

está em consonância com a confissão efetuada pelo acusado. Vejamos:

 “... participei do reinterrogatório dele; (...) o advogado dele esteve na 

delegacia solicitando cópia dos autos e dizendo que tinha mentido o nome 

na data do flagrante que foi feito pelo CISC e conversou direto com o Dr. 

Lindomar, que é presidente dos autos; o Dr. Lindomar me chamou e falou 

vamos chamar o investigado, até então investigado, para uma reoitiva; aí 

ele estava preso, a gente solicitou a vinda dele até a delegacia e foi 

quando ele ratificou parte do interrogatório prestado no flagrante e 

acrescentou que tinha mentido o nome;...” (Fase Judicial – Testemunha 

Juliana dos Santos Vieira Garcia – fls. 136).

 Portanto, da análise das provas, temos que restou devidamente 

comprovado que o acusado BRUNO FAGNER DE ALMEIDA BUENO 

praticou os delitos de embriaguez ao volante e uso de falsa identidade.

 Acresça-se, ainda, que no tocante ao delito de uso de falsa identidade, 

fica evidente que o acusado o praticou, tentando se ocultar da Justiça, já 

que tinha um mandado de prisão em aberto, por Tangará da Serra como se 

vê, da folha de antecedentes anexa. Ademais, ostentava antecedentes 

em Goiás, tanto que ao ser expedido alvará de soltura por este juízo, não 

foi colocado em liberdade, em virtude de possuir outro Mandado de Prisão 

expedido por determinação da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de 

Execuções Penais de Goiânia/GO, referente ao processo nº 

409633-16.2014.809.0175.

 Registre-se, por ser importante, que a confissão do acusado em relação 

aos delitos de embriaguez ao volante e uso de falsa identidade, avulta em 

importância, no caso, principalmente, porque se amolda perfeitamente às 

demais provas dos autos, sendo suficiente para embasar um decreto 

condenatório.

 Neste sentido é a jurisprudência. Vide:

“A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer 

elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se 

amparada no conjunto probatório” (TACRIMSP – AP- Rel. Penteado 

Navarro – RJD 15/47).

“A confissão judicial reiterante da extrajudicial, quando ressonante no 

processo, constitui elemento bastante, no sistema do livre convencimento, 

para definição de autoria do delito e formação do juízo de culpabilidade” 

(TJRJ – AP. Rel. Enéas Machado Cotta – RDTJRJ 14/298).

 Já, no tocante ao delito de corrupção ativa, observa-se que o acusado 

negou, desde início, que tenha praticado tal delito e, as testemunhas não 

foram uníssonas em suas declarações. Pelo contrário, em juízo, a 

testemunha Célio Abraão Maia fez assertivas claudicantes:
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“...não lembro exatamente esta parte, mas acho que ele tenha oferecido 

sim, valores....”; “....se não me engano ofereceu um valor sim”.

 Já a outra testemunha Tiago Alves de Matos se limitou a dizer que só 

ouviu dizer a respeito de oferecimento, mas não declinou a qual policial:

“...eu não presenciei esta situação, foi relatado no BO...”; ele teria 

oferecido para o outro policial, mas eu não presenciei (...) os outros 

colegas comentaram que ele havia oferecido o dinheiro na viatura”.

 Vale consignar que a prova para servir à condenação tem que ser plena 

e indene de dúvidas, é necessário que haja certeza de que foi cometido 

um ilícito penal e quem seja seu autor. Havendo, mínima hesitação, o 

caminho a seguir é a absolvição. Essa é a lição doutrinária:

“Para que o juiz declare a existência da responsabilidade criminal e 

imponha sanção penal a uma determinada pessoa, é necessário que 

adquira a certeza de que foi cometido um ilícito penal e que seja ela a 

autora. Para isso deve convencer-se de que são verdadeiros 

determinados fatos, chegando à verdade quando a ideia que forma em 

sua mente se ajusta perfeitamente com a realidade dos fatos. Da 

apuração dessa verdade trata a instrução, fase do processo em que as 

partes procuram demonstrar o que objetivam, sobretudo para demonstrar 

ao juiz a veracidade ou falsidade da imputação feita ao réu e das 

circunstâncias que possam influir no julgamento da responsabilidade e na 

individualização das penas. Essa demonstração que deve gerar no juiz a 

convicção de que necessita para o seu pronunciamento é o que constitui 

a prova. Nesse sentido, ela se constitui em atividade probatória, isto é, no 

conjunto de atos praticados pelas partes, por terceiros (testemunhas, 

peritos etc.) e até pelo juiz para averiguar a verdade e formar a convicção 

deste último. Atendendo-se ao resultado obtido, ou ao menos tentado, 

provar é produzir um estado de certeza, na consciência e mente do juiz, 

para sua convicção, a respeito da existência ou inexistência de um fato, 

ou da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, 

que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de 

um processo”.

 O decreto condenatório, para ser válido, impreterivelmente deverá estar 

ancorado em prova plena, escorreita e induvidosa do fato e da autoria. Na 

dúvida, em relação a esta ou em relação àquele, tem aplicação o brocardo 

in dúbio pro reo.

 Nesse sentido é a jurisprudência:

TJRS: “Aplicação do princípio ‘in dubio pro reo’. Autoria pelo apelante 

sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação 

criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, ‘a prova, para 

condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática.’ 

Deram parcial provimento. Unânime.” (RJTJERS 177/136)

 O princípio do in dubio pro reo é explícito ao mencionar que uma sentença 

condenatória não pode ser baseada apenas em indícios, hipóteses ou algo 

parecido. Portanto, quando não existem provas da autoria do crime, o juiz 

deverá absolver o réu.

 Assim sendo, tenho que as provas amealhadas sob o crivo do 

contraditório são frágeis, não autorizando, por isso, a condenação do 

acusado em relação ao delito de corrupção ativa, de modo que deve ser 

absolvido deste delito.

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia de fls. 02/10, para CONDENAR BRUNO FAGNER 

DE ALMEIDA BUENO, suficientemente qualificado nos autos, às penas 

previstas no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, artigos 307, c/c art. 

69, todos do Código Penal.

 Por outro lado, ABSOLVO o acusado BRUNO FAGNER DE ALMEIDA 

BUENO do delito previsto no art. 333 do Código Penal, com fundamento no 

art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dosimetria da Pena

Embriaguez ao volante

 1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

 A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

 O acusado é tecnicamente primário, conforme folha de antecedentes de 

fls. 144.

 A conduta social pode ser tida como normal.

 Os motivos e as conseqüências são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser 

aquilatado no caso.

 Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

Tudo isso sopesado e considerando que a pena prevista para este delito é 

de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição 

de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, fixo 

a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de 

detenção e multa de 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, bem 

como, a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor, pelo período de 02 (dois) meses.

 2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, 

todavia, deixarei de levá-la em consideração, porquanto a pena-base foi 

fixada em seu mínimo legal.

 3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem, motivo 

pelo qual fixo a pena final para este delito, em 06 (seis) meses de 

detenção e multa de 10 (dez) dias-multa, bem como, a suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor, pelo período de 02 (dois) meses, pena esta, que imponho ao 

réu BRUNO FAGNER DE ALMEIDA BUENO, como medida de justa e 

suficiente retribuição, pelo crime de embriaguez ao volante, por ele 

praticado.

Uso de falsa Identidade

 1 - Pelos mesmos motivos expostos na dosimetria da pena anterior, e 

considerando que a pena prevista para este delito é de detenção, de três 

meses a um ano, ou multa, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, 

em 03 (três) meses de detenção.

 2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, 

todavia, deixarei de levá-la em consideração, porquanto a pena-base foi 

fixada em seu mínimo legal.

 3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem, motivo 

pelo qual fixo a pena final para este delito, em 03 (três) meses de 

detenção, pena esta, que imponho ao réu BRUNO FAGNER DE ALMEIDA 

BUENO, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime de uso 

de falsa identidade, por ele praticado.

4 - Pena final e definitiva (art. 69 do CP): Somadas as penas pelos delitos 

praticados Embriaguez ao Volante e Uso de Falsa Identidade, resulta na 

pena total de 09 (nove) meses de detenção, bem como, ao pagamento de 

10 (dez) dias/multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou 

a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 02 (dois) 

meses, pena esta, que seria imposta ao réu BRUNO FAGNER DE ALMEIDA 

BUENO, como medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ele 

praticados.

 5 – Fixo o regime aberto para início do cumprimento das penas, conforme 

disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. Em razão disto, e uma vez 

que nestes autos não é o caso de decretação de prisão preventiva, 

concedo-lhe o direito de apelar em liberdade, se não estiver preso por 

outro delito.

 6 - Considerando o disposto no artigo 44 do CP (alterado pela Lei 

9.174/98), em face de entender que a substituição será suficiente, 

substituo a pena privativa de liberdade ora imposta, por 02 (duas) penas 

restritivas de direito (§ 2o., última parte), cujas condições deixo para 

serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

 Fica, desde já, autorizada a detração quanto ao período em que o 

acusado esteve custodiado preventivamente, em obediência ao 

expressamente disposto no artigo 42 do CP.

 A multa, já fixada, será recolhida na forma do que dispõem os artigos 49 e 

seguintes do CP.

 Condeno-o ao pagamento das custas processuais.

 A multa e custas processuais deverão ser deduzidas do dinheiro 

apreendido e o restante, após a atualização, o acusado deverá ser 

intimado para efetuar o pagamento, na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, lance o nome do réu no rol dos culpados, (art. 

5o., LIV da CF, c/c art. 393, II do CPP) e expeça-se a Guia de Execução, 

encaminhando-a ao Juiz da Vara de Execução competente para início do 

cumprimento das penas.

 Publique-se. Lançada a sentença no Sistema Apolo, estará registrada.

 Comuniquem-se os Juízos de Tangará da Serra/MT e de Goiânia/GO, do 

teor desta sentença.

 Às providências.

Cuiabá - MT, 05 de setembro de 2018.

 JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 539086 Nr: 30605-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE JESUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 AUTOS N°. 30605-87.2018.811.0042

ID. 539086

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 25/10/2018, às 15:00 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 10 de setembro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 444827 Nr: 21656-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA GUIMARÃES VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.Compulsando os autos, verifico que às fls. 03 

consta endereço distinto da acusada LUCIANA GUIMARÃES VELOSO. 

Contudo, no mandado de citação/intimação expedido às fls. 26 somente 

constou o endereço informado em audiência (fls. 23).Assim sendo, 

considerando a certidão de fls. 28, determino que seja expedido novo 

mandado de citação no outro endereço fornecido nos autos, qual seja: 

Rua da Escola Militar, nº 20-B, Bairro Ouro Fino, Cuiabá/MT, a fim de que a 

denunciada LUCIANA GUIMARÃES VELOSO apresente resposta à 

acusação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, do CPP. 

Ressalto que, por ocasião da intimação, o Senhor oficial de justiça deverá 

indagar da acusada se pretende constituir advogado particular, ou se não 

tem condições de fazê-lo. Caso diga que não pretende contratar 

advogado, ou certificado o decurso do prazo sem a apresentação de 

defesa escrita pelo defensor constituído, fica desde já nomeado o 

Defensor Público que atua neste Juízo para proceder-lhe a defesa, o qual 

deverá ser intimado a apresentar resposta à acusação, nos moldes 

previstos pelo artigo 396 A, do CPP. Advirta-se a acusada que doravante, 

qualquer mudança de endereço deverá ser informada ao Juízo, para fins 

de adequada intimação e comunicação oficial. (...)Da certidão da 

ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com pessoa da família ou 

com qualquer vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Feita a 

citação por hora certa, a Secretaria deverá enviar a acusada 

correspondência, dando-lhe de tudo ciência e certificar nos 

autos.Certifique-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-505 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033153-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. O. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. N. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1033153-71.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ALINE 

ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: JOSÉ RONALDO NUNES 

VALÕES VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE 

CRIANÇA C/C TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por ALINE ALVES DE 

OLIVEIRA DA SILVA, em desfavor de JOSÉ RONALDO NUNES VALÕES, 

requerendo a concessão de liminar para que seja efetuada a busca e 

apreensão da criança LUCAS GABRIEL OLIVEIRA NUNES. A autora aduz, 

em síntese, que foi casada com o filho do réu por quatro anos, estando 

separada há dois anos e que dessa relação nasceu a criança Lucas e, 

quando ocorreu a separação do casal, os avós paternos se propuseram a 

cuidar da criança durante o dia para que ela pudesse trabalhar, contudo, 

após algum tempo o avô paterno (réu) passou a não permitir que a criança 

dormisse com ela e diante dessa situação, parou de trabalhar para poder 

cuidar do filho e então o réu pediu que ela ficasse com a criança durante o 

dia mas que permitisse que ela dormisse com os avós, no que ela acabou 

concordando. Ocorre que, no dia 20/09/2018, a autora entrou em contato 

com a avó paterna e informou que naquela noite o filho não dormiria na 

casa deles, pois estava doente, o réu então invadiu sua casa, agrediu 

fisicamente e levou a criança, de apenas 03 (três) anos de idade consigo. 

Por tal motivo, requer a concessão liminar da busca e apreensão da 

criança, os benefícios da Justiça Gratuita e a designação de audiência de 

conciliação. Acompanham a inicial de Id: 15703116, os documentos 

acostados nos Id: 15703117, 15703118, 15703119 e 15703120. EIS O 

RELATO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. RECEBO a Inicial. 

Processe-se em Segredo de Justiça (art. 155, II, CPC). PROMOVAM-SE as 

anotações necessárias, em se tratando de procedimento das ações de 

família (art. 693 e seguintes, do CPC). Acolho as alegações de 

hipossuficiência da autora, que, inclusive, está sendo patrocinada pela 

Defensoria Pública Estadual e DEFIRO o pleito de gratuidade de justiça 

formulado na exordial, nos moldes do art. 98 do Código de Processo Civil. 

Inicialmente, há que se salientar que em ações que versam sobre 

interesse de menores, como no caso em questão, o julgador deve 

observar um conjunto de fatores a fim de propiciar o bem estar da criança, 

para então, perquirir-se acerca da existência dos requisitos exigidos para 

o deferimento da tutela jurisdicional de urgência requerida na inicial, 

conforme dicção do art. 300, do Código de Processo Civil. Sabe-se, ainda, 

que com o advento no CPC/2015, a tutela cautelar fora enquadrada como 

espécie de tutela provisória de urgência, tendo como pressupostos a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do art. 294 e seguintes do novo CPC. A teor do 

disposto no §2º do art. 300 do CPC, é admitida a concessão da tutela de 

urgência, inclusive sem a oitiva da parte contrária, pelo que passo à 

análise do pedido liminar. Da análise dos documentos juntados aos autos, 

bem como das razões apresentadas, entendo que a pretensão da autora 

não deve ser deferida liminarmente, por não restarem suficientes 

demonstrados, em sede de cognição sumária a probabilidade do direito ou 

o perigo de dano ou resultado útil do processo. Isto porque, não há nos 

autos a comprovação de que a autora exercia a guarda da criança (seja 

judicial ou física), não sendo juntado um documento seque nesse sentido 

(cartão de vacinação, atestado escolar, relatório do Conselho Tutelar). Da 

mesma forma, não restou demonstrado, a princípio, o perigo da 

permanência da criança com os avós paternos, ao menos até serem 

produzidas maiores provas nos presentes autos. Ao contrário, em sua 

inicial, a própria autora admite que os avós paternos a auxiliam nos 

cuidados com a criança. Portanto, não verificado os requisitos 

autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, a probabilidade 

do direito e o perigo do dano, INDEFIRO, POR ORA, A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. Tendo em vista a necessidade 

de maiores esclarecimentos, bem como, de resolução urgente do conflito 

narrado nos autos, determino, com urgência, a realização de estudo 

psicossocial do caso pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 
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relação à autora quanto ao réu e a avó paterna da criança, no prazo de 05 

(cinco) dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar 

os itens acima especificados que necessitam de especial atenção. No 

mais, cite-se o réu, quanto aos termos da ação, bem como, para, 

querendo, contestá-la e indicar as provas que pretende produzir, no prazo 

de 05 (cinco) dias, advertindo-o de que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 307, do CPC). 

No caso, tendo em vista que não foi concedida a tutela cautelar, o pedido 

principal terá de ser formulado pela autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da citação do réu, sob pena de extinção do feito, sem resolução 

do mérito. Ciência à representante do Ministério Público. Às providências. 

Cite-se. Intime-se e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 03 de 

outubro de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de 

Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 457322 Nr: 34625-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WISLEY MARRA SPRICIS JUNIOR, Rg: 

15275663, Filiação: Eliane Marcina de Souza e Wisley Marra Spricis, data 

de nascimento: 06/08/1982, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

moto boy (entregador farmácia), Telefone 3025-1735. 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 JACQUELINE MARCONDES DE AGUIAR, 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 em um crime apenado pelo Código Penal (INJURIA 

REAL), por parte do requerido WISLEY MARRA SPRICIS 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 os pedidos da ofendida, 

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 A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 

23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e 

art. 888, VI e 889, parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil. INDEFIRO o pleito 

referente ao arbitramento de alimentos, em virtude da inexistência nos 

autos, de prova inequívoca da relação de parentesco. No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 172, do 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se a devida 

inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 

11.340/06. Outrossim, determino, também, que a Senhora Gestora 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 16.12.2016 às 15h00 para a realização de audiência de 

Conciliação, nos moldes do art. 139, V do CPC. INTIMEM-SE as partes. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 1º de dezembro de 2016. Ana Graziela 

Vaz De Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho: Medidas Protetivas n. 4625-92.2016.811.0042 

(Cód.457322)VISTOS.DETERMINO a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR EDITAL do 

acusado WISLEY MARRA SPRICIS JUNIOR, acerca das medidas protetivas 

deferidas às fls. 12/15, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 14 

de maio 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, 03 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.: 363258 Nr: 2579-21.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER GONÇALO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDER GONÇALO DE ALMEIDA, Cpf: 

29301505134, Rg: 0317369-0, Filiação: Adenio Pio de Almeida e Erzila 

Silva de Almeida, data de nascimento: 06/10/1962, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), advogado, Telefone 3627-2024. 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 EDER GONÇALO DE ALMEIDA pela prática, em tese, 

do delito previsto no art. 147 (duas vezes), do Código Penal, contra a 

vítima Mylene de Nazaré Furtado Lustosa da Silva.

Despacho: Vistos.Defiro o pedido ministerial retro.Compulsando os autos, 

verifico que o acusado não foi encontrado no endereço indicado na 

exordial, e que realizado buscas através da empresas de telefonia, não foi 
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localizado novo endereço, estando, portanto, em lugar incerto e não 

sabido.Desta forma, determino a citação do acusado por EDITAL, com 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 361 do CPP). EXPEÇA-SE Edital de Citação. 

Decorrido o prazo da publicação do Edital, dê-se vista ao Ministério Público 

para manifestar interesse na antecipação de provas.Na sequência, 

conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 516593 Nr: 8956-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJAIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:22356/O, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - 

OAB:3878/AC

 Vistos.

Defiro a juntada de procuração. Proceda-se as anotações necessárias.

Intime-se o requerido/indiciado - via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o que entender necessário.

Com o transcurso do prazo, em havendo manifestação, conclusos. Caso 

contrário, nada sendo requerido, arquive-se com a adoção das 

formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 534224 Nr: 25962-86.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12.999

 VISTOS. Diante da ausência da testemunha, considera-se a presente 

audiência prejudicada. DESIGNO audiência de instrução para o dia 

24/10/2018 às 14:30 horas. Desde já, DETERMINO a expedição de ofício 

para o juízo deprecante, solicitando a resposta à acusação, peça 

essencial para a realização da instrução processual. REQUISITE-SE a 

testemunha policial militar Wisno Chelmo Ribeiro de Lima. Às providências. 

CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 490652 Nr: 30103-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIAGO HENRIQUE COELHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Regina Souza - 

OAB:14947, MONICA PRETEL FEITOSA - OAB:13368

 VISTOS. Arrolo como testemunha do Juízo o Sr. ANTONIO REGINALDO 

GALDINO DELGADO. DESIGNO audiência de continuação para o dia 

24/10/2018 às 14:00 horas. INTIME-SE a testemunha no endereço: Rua 55, 

n° 15, quadra 30, bairro CPA III, setor III, Cuiabá-MT. Saem os presentes 

intimados. Às providências. CUMPRA-SE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 440171 Nr: 16732-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ANDRADE E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Bezerra Benevides 

Ramos - OAB:13.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492/MT

 VISTOS. Concedo a Defesa o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de 

procuração e substabelecimento. DEFIRO o pedido da Advogada da vítima 

e determino a sua habilitação como assistente de acusação. Defiro ainda o 

pedido dos nobres Advogados, e CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias 

para que seja juntado aos autos a respectiva procuração e 

substabelecimento. Considerando a manifestação do Ministério Público, 

HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha Tarcilio Reis. Ademais, 

MANTENHAM-SE sai a Assistente de Acusação intimada para apresentar 

alegações finais em forma de memoriais no prazo de 5 (cinco) dias. Após, 

INTIME-SE o advogado de defesa para apresentação de alegações finais 

em forma de memoriais no prazo de 5 (cinco) dias. Às providências. 

CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 497583 Nr: 36710-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCÁCIO DEONIZIO CONFESSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 VISTOS. HOMOLOGO o pedido de desistência da oitiva da testemunha 

Barbhara Helena de Oliveira e Silva. DEFIRO o pedido da defesa e 

CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de alegações 

finais na forma de memoriais escritos, saindo a defesa intimada, devendo 

também no mesmo prazo providenciar a juntada da procuração e 

substabelecimento competente, regularizando sua representação 

processual. Após retornem os autos conclusos para sentença. Saem os 

presentes intimados. Às providências. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 449653 Nr: 26655-41.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVARISTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUINO SANSÃO CORREA DA 

COSTA - OAB:4197/MT

 VISTOS. MANTENHAM-SE os autos conclusos em Gabinete, para 

prolação da sentença. Às providências. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 472986 Nr: 12906-20.2017.811.0042

 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: MIDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284

 Autos n. 12906-20.2017.811.0042 (Cód.472986)

VISTOS.

Defiro o pleito de fls.76.

Expeça-se novo mandado de avaliação, devendo ser cumprido pelo Sr. 

Oficial de Justiça, como determinado na decisão de fls. 71.

Após, remetam-se os autos à Defensoria Pública Núcleo de Defesa da 

Mulher para as providências cabíveis.

Empós, conclusos.

Cuiabá, 1º de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 272 de 547



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151003 Nr: 18652-44.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOANA AMABILE 

MORO SILVA, para devolução dos autos nº 18652-44.2009.811.0042, 

Protocolo 151003, 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.: 162845 Nr: 10173-28.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON COIMBRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOANA AMABILE 

MORO SILVA, para devolução dos autos nº 10173-28.2010.811.0042, 

Protocolo 162845, 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): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 517322 Nr: 9603-61.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MFPDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pierazzo Aparecido 

da Silva - OAB:159771

 Vistos.

Defiro o pedido de habilitação do advogado nos autos. Proceda-se as 

anotações necessárias.

Considerando o pedido do requerido de fls. 25/30, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 06/11/2018 às 13h00min.

Intimem-se as partes pessoalmente.

Intime-se o advogado - via DJE.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível.

Cumpra-se. Às providências.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1033880-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z. M. A. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. O. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1033880-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ZAINE 

MARIA AMORIM SOARES, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: ADERALDO OLIVEIRA SOARES Medida 

Protetiva n.º 1033880-30.2018.8.11.0041. VISTOS. Trata-se de Pedido de 

Providências Protetivas, requerido por ZAINE MARIA AMORIM SOARES 

nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, 

conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência 

à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica pela prática de dois crimes apenados 

pelo Código Penal (AMEAÇA e INJÚRIA), por parte do requerido 

ADERALDO OLIVEIRA SOARES, pleiteando as Medidas Protetivas nos 

termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a medida 

cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e 

DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: SUSPENSÃO DA POSSE 

E/OU RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS DE FOGO, DEVENDO SER 

COMUNICADO AO ÓRGÃO COMPETENTE, inclusive para que se proceda o 

necessário para sua apreensão (art. 22, I, § 2º, da Lei nº 11.340/2006). 

AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL 

CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, 

deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). SEPARAÇÃO DE CORPOS 

(art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim 

entendida apenas como uma medida protetiva de urgência que coloca fim 

aos deveres recíprocos decorrentes do casamento/união estável, 

devendo a ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) 

dias. PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA AO AGRESSOR PARA CELEBRAÇÃO DE 

ATOS E CONTRATOS DE COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE 

PROPRIEDADE COMUM DO CASAL (art. 24, II, e seu parágrafo único, da 

Lei nº 11.340/2006), devendo ser oficiado aos Cartórios de Registro de 

Imóveis de Cuiabá acerca da presente restrição. Em havendo bens em 

outras localidades, deverá a vítima informar nos autos para que os 

Cartórios respectivos possam ser oficiados. No cumprimento do mandado, 

o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se 

trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá 

ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, 

podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que 

a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, 

autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, 

da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 172, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Assim, determino o 

devido acompanhamento pela equipe multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado psicológico 

das partes, bem como outras condições observadas tanto em relação ao 

agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à 

autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de 

Processo Penal. Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se 

a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 

da Lei 11.340/06. DESIGNO o dia 06/11/2018 às 14h00min para a 

realização de Audiência de Conciliação. INTIMEM-SE as partes. CÓPIA DA 

PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA DE PLANTÃO. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de outubro de 

2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em 

Substituição Legal Requerente: ZAINE MARIA AMORIM SOARES, 

Endereço: Rua Vila Bela, nº 279, quadra 17-A, bairro Tancredo Neves, 

Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99211-4713. Requerido: ADERALDO OLIVEIRA 

SOARES, Endereço: Rua Vila Bela, nº 279, quadra 17-A, bairro Tancredo 

Neves, Cuiabá/MT, Telefone: Prejudicado.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 302952 Nr: 681-75.2011.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDODSS, GVCS, EBCS, JVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - UNIJURIS/UNIC - OAB:4522/MT, ELIANE ROSA 

FERNANDES DE ALBUQUERQUE - OAB:12.365-E, JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara estar participando de reunião da CEMULHER, a convite da 

Desembargadora Maria Erotides, resta prejudicada a realização da 

audiência outrora designada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 542363 Nr: 33764-38.2018.811.0042

 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: ODSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 XI.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos:§indefiro o pedido liminar de fixação de alimentos provisórios 

e;§defiro o pedido liminar de guarda provisória do menor J. L. S. S. em 

favor da requerente e, por corolário, determino que seja expedido o termo 

de guarda provisório.XII.Proceda a equipe interprofissional estudo do 

caso, informando nos autos, sobretudo, se a requerente possui condições 

mínimas de manter a guarda de seu filho. Fixo prazo de 20 dias para 

entrega do laudo.XIII.Após a realização do estudo, abra-se vista ao 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  e  v o l v a m - m e  c o n c l u s o  p a r a 

deliberação.XIV.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 07/11/2018, às 16h20min, observando a antecedência mínima de 30 

dias, conforme estatui o art. 334 do CPC. A audiência de conciliação será 

realizada pelo conciliador desse juízo, o qual devera observar o 

procedimento descrito no provimento nº 9/2016-CM, bem como informar as 

partes sobre os custos da mediação (alínea “b”, inciso V do § 1º e § 2º do 

art. 1º do provimento nº 9/2016), caso as partes não sejam amparadas 

pela lei de assistência judiciaria.XV.Intime-se a autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, §3º).XVI.Cite-se o réu para que compareça ao 

ato, 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.XVII.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 

( C P C ,  a r t .  3 3 4 ,  §  9 º ) . X V I I I . E x p e ç a - s e  o 

necessário.XIX.Intimem-se.XX.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 541047 Nr: 32479-10.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação de divórcio.

II. 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 07/11/2018, às 

15h50min, observando a antecedência mínima de 30 dias, conforme 

estatui o art. 334 do CPC. A audiência de conciliação será realizada pelo 

conciliador desse juízo, o qual devera observar o procedimento descrito 

no provimento nº 9/2016-CM, bem como informar as partes sobre os 

custos da mediação (alínea “b”, inciso V do § 1º e § 2º do art. 1º do 

provimento nº 9/2016), caso as partes não sejam amparadas pela lei de 

assistência judiciária.

III. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, §3º).

IV. Cite-se a ré para que compareça ao ato, 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.

V. Conste nos mandados advertência de que o não comparecimento 

injustificado das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e implicará em multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 

334, § 8º). Conste ainda advertência de que as partes deverão estar 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou defensores públicos 

(CPC, art. 334, § 9º).

VI. Não estando presentes a prima facie os requisitos do art. 976 do CPC, 

deixo de suscitar incidente de resolução de demandas repetitivas (CPC, 

art. 977, I).

VII. Havendo afirmação de que o autor não tem condição de pagar as 

custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família e 

presumindo-se pobre, até prova em contrário, quem faz tal afirmação (§ 1º 

do art. 4º, da Lei 1.060/50), defiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita.

VIII. Expeça-se o necessário.

IX. Intimem-se.

X. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 542457 Nr: 33845-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HACODS, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de execução de alimentos.

 II. Cite o executado para que, em 03 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, referente à pensão alimentícia em atraso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua 

prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, nos termos do previsto no 

art. 528, §3º, do CPC .

 III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 542462 Nr: 33849-24.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HACODS, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de pedido de pedido de cumprimento de sentença referente à 

prestação alimentícia.
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II. Tendo o exequente optado por promover o cumprimento da sentença 

nos termos do § 8º do art. 528 do CPC (fl. 07), determino seja intimado o 

devedor para que, em 15 dias, pague o débito, acrescido de custas se 

houver (CPC, art. 523).

III. Não ocorrendo o pagamento no prazo legal, o debito será acrescido de 

multa de 10% e, também, de honorários advocatícios no importe de 10%.

IV. Caso o exequente realize o pagamento parcial do débito no prazo legal, 

a multa e os honorários previstos no § 1o do art. 523 do CPC incidirão 

sobre o restante.

V. Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação.

VI. Havendo declaração de hipossuficiência, defiro os benefícios da Lei de 

Assistência Judiciária.

VII. Intimem-se.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 421032 Nr: 26527-55.2015.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA MIRANDA MAXIMO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Algusto Cesar Fontes 

Assumpçao - OAB:, MAURO CESAR GONCALVES BENITES - 

OAB:12035

 Vistos etc.

I. Considerando que houve a inclusão do nome do executado junto ao 

S.P.C. (Serviço de Proteção ao Crédito), conforme se infere do espelho 

informativo de fl. 123, intime-se o exequente, via DJE, para que, no prazo 

de 05 dias, manifeste o que entender de direito, dando assim 

prosseguimento ao feito.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 429298 Nr: 4781-97.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE COLUNA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT

 XII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo improcedente o pedido formulado na denúncia e, por corolário, 

absolvo o réu Geovane Coluna de Almeida, brasileiro, solteiro, pedreiro, 

CPF nº 049.356.821-24 natural de Cuiabá/MT, nascido em 20 de maio de 

1988, com 27 anos na data do fato, filho de Limoardo Ogenio de Almeida e 

Gonçalina Custodia da Silva Coluna, residente e domiciliado na Rua 13 de 

maio nº 295, bairro – Santa Izabel, Cuiabá/MT, nos termos disposto no art. 

386, VII, do CPP.XIII.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 

11.340/2006.XIV.Procedam-se as anotações e comunicações constantes 

no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça.XV.Transitado em julgado, procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.XVI.Isento de custas.XVII.P. R. I. .C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 441937 Nr: 18566-29.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FABRÍCIO SÁVIO REVELES DA 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MATOS DA SILVA - 

OAB:21344/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MATOS DA SILVA - 

OAB:21344/O

 XXIII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido confeccionado na peça inaugural pela 

acusação e, por corolário, condeno o réu José Fabrício Sávio Reveles da 

Conceição, brasileiro, casado, nascido em 14/04/1978, natural de Cuiabá, 

com 38 anos de idade á época dos fatos, Gerson Benedito da Conceição 

e Celma Reveles da Conceição, RG nº 10879145 SSP/MT, CPF nº 

938.635.431-49, residente e domiciliado na Rua Pedro Dorileo, nº 197 

nesta Capital, como incurso na sanção do artigo 129, § 9º do Código 

Penal, cuja pena, in abstrato é de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) 

anos: torno definitiva a pena em: 03 (três) meses de detenção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 477514 Nr: 17340-52.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213

 XXVI.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo, parcialmente, procedentes os pedidos da inicial e, por corolário, 

condeno o requerido ao pagamento de danos morais à requerente no 

importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando-se em conta os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao 

pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 1.050,00 (um mil e 

cinquenta reais), com incidência de juros de mora a partir da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ) e de correção monetária a partir da 

data da presente sentença.XXVII.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios. XXVIII.Quanto aos honorários 

advocatícios, levando-se em conta os critérios elencados no § 2º do art. 

85 do CPC, fixo-os em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação.XXIX.Transitado em julgado, certifique-se e, após, procedidas 

às baixas e anotações de estilo, remeta-se ao arquivo.XXX.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 357122 Nr: 19153-56.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREMAR ALFREDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590-B, TIAGO DO CARMO OLIVEIRA(ESTAGIÁRIO 

UNIC) - OAB:19096/E

 XII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro prescrita a pretensão punitiva do Estado em relação à 

contravenção penal de vias de fato (Decreto Lei 3.688/41, art. 21) e, por 

corolário, decreto extinta a punibilidade do agente de ofício, ex vi do artigo 

107, inciso IV do CP c/c art. 61 do CPP .XIII.Intime-se a vítima, conforme 

determina o artigo 21 da lei 11.340/2006.XIV.Procedam-se as anotações e 

comunicações constantes no artigo 1.453 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.XV.Transitado em julgado, 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.XVI.Isento de custas judiciais.XVII.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359502 Nr: 22051-42.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3330/MT, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE 

CARVALHO HAUBERT - OAB:12059

 IX.Posto isto, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, julgo improcedente o pedido da denúncia e absolvo o réu Abel dos 
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Santos, brasileiro, mototaxista, convivente, natural de Tupaciguara-MG, 

RG n° 4398174 SSP/MT, CPF: 001.420.411-82 nascido em 27/02/1979, filho 

de Sebastião Laurindo dos Santos e Agostinha Verissima de Jesus, 

residente na Rua 05, Quadra 08, Casa 337, Bairro Osmar Cabral, nesta 

Capital, das acusações lançadas contra o mesmo na denúncia ofertada 

pelo MP.X.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 

11.340/2006.XI.Procedam-se as anotações e comunicações constantes 

no art. 974 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.XII.Transitado em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.XIII.Sem custas.XIV.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 446446 Nr: 23382-54.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANDERSON DA SILVA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432, Jackson Pelizzari - OAB:MT 13831

 Autos n. 23382-54.2016.811.0042.

I. Dê-se vista ao advogado de Defesa para apresentar em 10 dias o 

endereço atualizado das testemunhas de defesa Beatriz do Amaral e 

Daiany Vandicleia Santos, uma vez que não localizadas (certidão de fls. 

126 e 128).

II. Ante as certidões redesigno o ato para o dia 14.05.2019 às 13 horas, 

visando a oitiva de Beatriz do Amaral e de Daiany Vandicleia Santos e do 

acusado.

 III. Intime o acusado e advogado de Defesa.

IV. Apresentado novo endereço das testemunhas acima mencionadas 

expeça-se mandado de intimação da audiência.

 V. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329130 Nr: 9111-79.2012.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES LUIZ PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNA PIRES 

PINTO, para devolução dos autos nº 9111-79.2012.811.0042, Protocolo 

329130, 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.: 536698 Nr: 28298-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10.669

 Vistos etc.

Permaneçam os autos conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 518709 Nr: 10929-56.2018.811.0042

 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: KEILA PAES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a intimação do Requerido, por meio do seu 

patrono, via DJE, para comparecer a audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 16/10/2018, às 15:00hs, a ser realizada na sede 

deste juízo, bem como do teor da decisão de fls. 55: "(...)II – Em 

decorrência do acordo – item ‘a’ da ata de audiência antecedente – resta 

sua homologação judicial. Posto isso, homologo o acordo, relativo ao 

reconhecimento e dissolução da união estável, conforme autoriza o artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. III – Int. IV – Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2018. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior - Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 442315 Nr: 18986-34.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAM JACOB DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SABRINA LUZIA F. METELO - 

OAB:18544/MT, SAMIRA SAVIA FIUZA METELO - OAB:19.615/MT

 Autos n. 18986-34.2016.811.0042.

I. Em decorrência do afastamento deste magistrado autorizado pelo e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso redesigno o ato para o dia 

27.2.2019, primeira data livre na pauta, às 14 horas.

II. Proceda a intimação da vítima/testemunhas e do acusado para o ato.

III. Dê-se vista ao Ministério Público da certidão de intimação da vítima – fl. 

80, bem como a defesa para manifestar sobre a certidão de fl. 82.

IV. Na hipótese do Ministério Público e defesa indicarem novo endereço da 

vítima/testemunha/acusado e visando o andamento regular do presente 

feito, defiro a expedição do mandado de intimação/carta precatória, desde 

que o endereço seja apresentado com antecedência de 10 (dez) dias à 

audiência.

Cuiabá/MT, 27 de junho 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.: 86421 Nr: 2734-92.2013.811.0063

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: R. L. C.

CITANDO(A): RICARDO LEMES CAMILO

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/08/2013

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: R. V de M., 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. 

Ricardo Lemes Camilo. DESPACHO: "..., intime-se o requerido por edital 

para tomar conhecimento da sentença de fls. 30/31v, bem como para que 

pague a importância devida, com os acréscimos legais, no prazo de 

15(quinze) dias, 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 
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de citação, conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCPC;." Eu, 

Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 3 de 

outubro de 2018.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107965 Nr: 278-96.2018.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HSRDJ, RSRDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Dispositivo

Diante do exposto, Extingo o processo sem Julgametno de Mérito, na 

forma do art. 485, V, do CPC.

3.1 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

3.2 Intimem-se. Cumpra-se;.

3.3 Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107965 Nr: 278-96.2018.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HSRDJ, RSRDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de Ação de Reguçamentação de Visita c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela, proposta pelo adolescente Henrique Silva 

Rodrigues de Jesus, neste ato representado por sua genitora, Sra. Raquel 

Silva Ridrigues de Jesus, por intermédio de advogado constituído, em 

desfavor do genitor Carlos Roberto de Jesus.

Logo, em consulta ao Sistema Apolo foi localizado os autos nº. 

4508-55.2016.811.0063, conforme fls. 20.

O Ministério Público manifestou-se as fls. 23/24, informando que o objeto 

desta ação já foi discutido nos autos nº. 2014.12.1.00491-7, sendo que 

eventuais modificações, poderá ser tratado no mencionado autos.

É o relato do necessário.

2. Fundamentação

Trata-se de Ação de Reguçamentação de Visita c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela, proposta pelo adolescente Henrique Silva 

Rodrigues de Jesus, neste ato representado por sua genitora, Sra. Raquel 

Silva Ridrigues de Jesus, por intermédio de advogado constituído, em 

desfavor do genitor Carlos Roberto de Jesus.

No presente caso, verifica-se que as visitas maternas já foram 

regulamentadas nos autos nº. 2014.12.1.000491-7.

 Destaca-se ainda que, em caso de alteração das visitas, poderá ser 

examinado nos autos nº. 4508-55.2016 código 100994, o qual trata de 

Medida de Proteção.

Portanto, como a requerente não demandou por alterações no direito as 

visitas, a ação deve ser julgada extinta sem resolução do mérito por se 

tratar de coisa julgada.

3. Dispositivo

Diante do exposto, Extingo o processo sem Julgametno de Mérito, na 

forma do art. 485, V, do CPC.

3.1 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

3.2 Intimem-se. Cumpra-se;.

3.3 Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40970 Nr: 1129-19.2010.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, KCNdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Maciel Cuiabano - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1129-19.2010.811.0063, Protocolo 40970, 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.: 40441 Nr: 599-15.2010.811.0063

 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): WM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio José Ferreira - 

OAB:3454

 Certo é, que qualquer procedimento jurídico deve ter o seu inicio, meio e 

fim, não podendo as partes ficarem ligadas ad eternum, a conclusão do 

processo.

Portanto, acolho a cota Ministerial de fls. 102/106, e, em cumprimento ao 

artigo 924, V, c/c artigo 921, § 5º, ambos do CPC, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 93602 Nr: 2294-28.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, MSBS, STFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M, MCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Michele Gonçalves - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Vasconcelos de 

Moraes - OAB:15.244

 3. Dispositivo.

Diante do exposto, Extingo o feito sem resolução do mérito, na forma do 

art. 485, IX, do NCPC.

 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Citação

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 
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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, 3 de 

outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 112071 Nr: 3701-64.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE GUARDA COMPARTILHADA 

C/C PEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: A. F.

CITANDO (A): ALEXANDRO FAGUNDES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/09/2018

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: N. A. B. I. F., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE GUARDA COMPARTILHADA 

C/C PEDIDO LIMINAR, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor da infante N. A. B. I. F; e em desfavor do genitor 

Alexandro Fagundes. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º 

do NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal, 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, 3 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.:110738 Nr: 2589-60.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO COM PEDIDO 

DE LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: M. A. P. de A.

CITANDO (A): MIGUEL ÂNGELO PINTO DE ARRUDA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/06/2018

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: A. S. da L. N., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO COM PEDIDO DE 

LIMINAR, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, a favor do infante A. S. da L. N.; e em desfavor do requerido 

Miguel Ângelo Pinto de Arruda. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 

256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal, 

sendo adequada a citação por edital, conforme determina o artigo 257, III, 

do NCPC, com prazo de 20 (vinte) dias, 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 

consta no edital a possiblidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do "ECA". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 3 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 106111 Nr: 3112-09.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR CUMULADO COM 

PEDIDO LIMINAR DE SUPENSÃO DO PODER FAMILIAR E ADOÇÃO

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: J. L. de O.

CITANDO(A): JOILSON LEITE DE OLIVEIRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/09/2017

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: L. G. C. O., vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR CUMULADO COM 

PEDIDO LIMINAR DE SUPENSÃO DO PODER FAMILIAR E ADOÇÃO, através 

do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor do 

infante L. G. C. O; e em desfavor do genitor Joilson Leite de Oliveira. 

DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo 

esgotados os meios para citação pessoal do requerido, 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, 3 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 111093 Nr: 2875-38.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO FINAL 

DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: A. A. F. O. A.

CITANDO(A): ALESSANDRA APARECIDA FERNANDES ORMOND ARAÚJO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/07/2018

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: L. E. F. O., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO FINAL 

DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR, através do MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor do infante L. E. F. O., e em 

desfavor da genitora Alessandra Aparecida Fernandes Ormond Araújo. 

DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo 

esgotados os meios para citação pessoal, 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, 3 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 108832 Nr: 1044-52.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR CUMULADO COM 

PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: R. L. P.

CITANDO(A): RONALDO LEITE PIMENTA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/03/2018

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: G. B. L., vem á presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR CUMULADO COM PEDIDO 

LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR, através do MINISTÉRIO 
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PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor do infante G. B. L., e 

em desfavor do genitor Ronaldo Leite Pimenta. DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios 

para citação pessoal do Requerido Ronaldo Leite Pimenta, 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, 3 de 

outubro de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 29190 Nr: 5390-42.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edelson Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Intercom Eletrônicos Ltda, Sandro Wesley da 

Silva Lopes, Oncila Marta Mendes Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Maria Zattar - OAB:6094, 

FERNANDA ARAUJO ROCHA - OAB:11742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo intimação da parte, para no prazo legal, manifestar com relação 

ao AR negativo, juntado às fls.212 verso.

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 4153 Nr: 129-64.2004.811.0072

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco José Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Moacir Tortorelli, Miguel Carlos Tadeu 

Atala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Tardin - OAB:4479/MT, 

MIRCIELLY LAURA SANT´ANA DE SOUZA OJEDA - OAB:16753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Paulo Zambrim 

Mendonça - OAB:6576/MT, RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - 

OAB:15384/O, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - OAB:14974/MT

 Posto isso, reconheço a nulidade da penhora levada a efeito por meio do 

sistema BacenJud em valores bloqueados em conta de titularidade da 

parte reclamada e determino a restituição dos valores bloqueados. Não 

tendo a parte devedora indicado em qual conta bancária pretende seja 

realizada a restituição, determino, com fundamento no princípio da 

economia processual (economia de atos, tempo e forma de execução) que 

a restituição se dê na conta bancária mantida junto ao Banco do Brasil, 

qual seja, Agência nº 2128-8, Conta Corrente nº 18.992-8 de titularidade 

do devedor Miguel Carlos Tadeu Atala.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 131586 Nr: 5547-22.2018.811.0062

 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): Ana Marcia Gomes Simão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jones Souza Velho - 

OAB:16.702/O, Viviane Emilia Ramos de Andrade - OAB:OAB/MT 

25.026/O

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o(a) advogado(a) do(a) autor(a) do fato Dr(a). Jones Souza Velho, 

OAB/MT 16.702/O e Dra. Viviane Emilia Ramos de Andrade, OAB/MT 

25.026/O, da audiência preliminar designada para o dia 31.10.2018 às 

07:30h, processo: 131586, neste Juizado Especial Criminal Unificado da 

Capital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 129265 Nr: 3358-71.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genifer Rejaine Marques da Silva, Adriana 

Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Angelo de Almeida 

- OAB:OAB/MT 23.674

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o(a) advogado(a) da(s) autora(s) do fato Dr(a). Marcelo Angelo de 

Almeida, OAB/MT 23.674, da audiência preliminar designada para o dia 

31.10.2018 às 17:00h, processo: 129265, neste Juizado Especial Criminal 

Unificado da Capital.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37424 Nr: 3557-67.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Nonato dos Santos, SILVA MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, Daiane Lima Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 89 e 

DESIGNO audiência preliminar para o dia 5 de dezembro de 2018, às 17h.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intimem-se os autores do fato no endereço informado às fls. 89/90.

A situação do autor do fato JOÃO NONATO DOS SANTOS – motorista – 

será melhor analisada em audiência.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40625 Nr: 1898-86.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Rodrigues de Souza - ME, Gildo Rodrigues 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado à fl. 52 e DESIGNO audiência preliminar para o 

dia 5 de dezembro de 2018, às 15h.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intimem-se os autores do fato, preferencialmente, por intermédio de seus 

números de telefone constantes nos autos (fl. 29). Caso reste infrutífera a 

intimação por meio telefônico, esta se fará por carta precatória.

Intime-se, ainda, a d. defensora constituída à fl. 34.

 Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35180 Nr: 2105-22.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joziane Jacob Avelar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUERIQUE BARALDI - 

OAB:OAB/MT 25.758/O, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - 

UNUJURIS - OAB:OAB/MT 9.822

 Vistos.

 Cuida-se de denúncia oferecida contra JOZIANE JACOB AVELAR, pela 

prática, em tese, do crime previsto no artigo 54, §1º, da Lei n. 9.605/98. 

Logo, denota-se que o processo deve tramitar pelo rito sumaríssimo, nos 

termos do artigo 394, §1º, inciso III, do Código de Processo Penal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 DE MARÇO DE 

2019, às 15h (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 da Lei n. 9.099/95), 

quando, os termos do artigo 81, da Lei dos Juizados Especiais, será 

oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em seguida, será 

ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo possível, 

proceder-se-á proposta de suspensão condicional do processo, conforme 

dispõe o artigo 89, da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo de eventual 

propositura de transação penal, se cabível.

Expeça-se mandado de citação e intimação do acusado, devendo ser 

instruída com cópia da presente denúncia e fazer constar que o acusado 

deverá comparecer à audiência acompanhado de advogado e com suas 

testemunhas, ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 05 

(cinco) dias antes de sua realização (art. 78, §1º, da Lei n. 9.099/95).

Dê-se ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Requisitem-se/intimem-se as testemunhas.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40624 Nr: 1897-04.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael da Silva Pochue, R. F. Pochue Madeiras 

Eireli ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA RUBINA PEDRO 

PASSARE - OAB:14499, Jocelane Gonçalves - OAB:9.390

 Vistos.

 Cuida-se de denúncia oferecida contra RAFAEL DA SILVA POCHUE e R. 

F. POCHUE MADEIRAS EIRELI ME, pela prática, em tese, do crime previsto 

no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998. Logo, denota-se que o 

processo deve tramitar pelo rito sumaríssimo, nos termos do artigo 394, 

§1º, inciso III, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, designo audiência de instrução para o dia 27 DE 

FEVEREIRO DE 2019, às 14h30 (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 

da Lei n. 9.099/95), quando, nos termos do artigo 81 da Lei dos Juizados 

Especiais, será oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em 

seguida, será ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo 

possível, proceder-se-á a proposta de suspensão condicional do 

processo, conforme dispõe o artigo 89 da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo da 

oferta de eventual proposta de transação penal, caso cabível.

Proceda-se a devida citação e intimação dos denunciados, por seu 

representante legal, encaminhando cópia da presente denúncia, fazendo 

constar que deverão comparecer à audiência acompanhados de 

advogado e com suas testemunhas ou apresentar requerimento para 

intimação, no mínimo 05 (cinco) dias antes de sua realização (art. 78, §1º, 

da Lei n. 9.099/95).

Registre-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá indagar e 

certificar se os acusados pretendem constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear-lhes defensor, bem como as razões pelas quais não pretendem 

contratar defensor (itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5, acrescentados pelo Provimento 

n. 30/2008-CGJ).

Caso os denunciados aleguem hipossuficiência, nomeio, desde já, o 

Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Cândido Rondon para 

patrocinar a defesa dos réus, devendo a secretaria providenciar a 

intimação da defesa nomeada para comparecer à audiência designada.

Junte-se aos autos às certidões de praxe, bem como retifiquem-se os 

registros e a capa dos autos, conforme solicitação do Ministério Público.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002572-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AURELIO DO CARMO FERREIRA (ADVOGADO(A))

GEIZIANE GALIANO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(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: 

1002572-73.2018.8.11.0041 REQUERENTE: GEIZIANE GALIANO OLIVEIRA 

REQUERIDO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E 

CAPACITACAO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Diligencie a 

secretaria para certificar acerca da remessa, via malote digital, e a juntada 

da decisão do Relator do Conflito de Competência n.º 

1005314-97.2018.8.11.0000. Após, remeta-se ao juízo identificado para a 

resolução das medidas urgentes. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009210-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/12/2018 Hora: 10:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “Vistos, 

etc.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado 

para trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento 

da causa, nos termos do art. 9º da Vistos, etc.Designe-se audiência de 

conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009.Intime-se.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito Lei 12.153/2009.Intime-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002388-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIAO VIANA DA COSTA (REQUERENTE)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/12/2018 Hora: 10:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 
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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: 1015627-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

LUCIONE MARIA DA SILVA LEAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/12/2018 Hora: 11:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) Diante 

do exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o Requerido para que traga 

aos autos documentos que contribuam para o esclarecimento da causa, 

nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029963-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ADOLFO DE AGUIAR (REQUERENTE)

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/12/2018 Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026571-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES (ADVOGADO(A))

JOSE SINEZIO DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/12/2018 Hora: 11:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...)Vistos, 

etc. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado 

para trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento 

da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021945-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/12/2018 Hora: 11:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) Nesse 

contexto, INDEFERE-SE o pedido de liminar. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, para 

apresentar (em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento 

da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0506114-24.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

ALICE DE SOUZA 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 Numero do Processo: 

0506114-24.2014.8.11.0001 REQUERENTE: ALICE DE SOUZA SOARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. HOMOLOGA-SE a 

desistência do recurso inominado interposto no Id. 14790394. Certifique-se 

o trânsito em julgado. Após, intimem-se as partes para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Nada sendo requerido, ao 

arquivo. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002697-98.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOAO FERNANDO FEITOZA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002697-98.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO FERNANDO FEITOZA 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consu l t a  púb l i ca  rea l i zada  no  po r ta l  da  Seges -MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra no requisito de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas recursais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027739-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

BENEDITA DA GUIA COSTA MARQUES (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/12/2018 Hora: 08:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) Posto 

isto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, 

especialmente para apresentar (em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009, observando quando ao segundo requerido que não é 

pessoa jurídica de direito público as advertências da Lei 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Intime-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1031915-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

DENIUZA DE MORAES MACEDO (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/12/2018 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc.Converte-se o julgamento em diligência, para REDESIGNAR a 

audiência de conciliação, diante da petição e laudo médico apresentado no 

id. 11960338, a qual justificou a ausência da reclamante na audiência. 

Intime-se as partes com as advertências de lei. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza 

de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031899-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

ZENAIDE NUNES DA CRUZ FILHA (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/12/2018 Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002380-66.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA ARAUJO DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002380-66.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA HELENA ARAUJO DE 

FRANCA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, 

etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta em face do 

DETRAN-MT na qual a parte autora pretende obter decisão que determine 

a liberação do licenciamento independentemente do pagamento da multa. É 

o breve relato. O art. 3º da Lei 12.153/2009 determina que o juiz poderá, 

de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Considera-se que a vinculação só é 

indevida se há traços de irregularidade no processo de imposição da 

infração. No caso, verifica-se que a parte autora não incluiu no polo 

passivo o órgão autuador. Para a discussão acerca de aspecto de 

legalidade da imposição o legitimadao adequado é o órgão que expediu a 

multa. A Sumula 127 do Superior Tribunal de Justiça tem aplicabilidade 

quando há prova de que há vício no processo de imposição de penalidade 

( ausência de notificação, por exemplo). Nesse sentido: Ementa: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

ATO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. PEDIDO DE 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA SEM O PAGAMENTO PRÉVIO DAS 

MULTAS VINCULADAS AO VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA DO CONDUTOR/PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER LEGAL 

PREVISTO NO CTB. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ato dos 

órgãos de trânsito de condicionar o licenciamento do veículo ao prévio 

pagamento de multas encontra-se previsto §2º, do art. 131, do CTB: "o 

veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos 

relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados 

ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações 

cometidas". 2. Havendo notificação do proprietário/condutor, o órgão de 

trânsito poderá condicionar o licenciamento e a transferência do veículo 

ao pagamento prévio das multas vinculadas ao carro (Súmula 127, do STJ, 

e 28, do TJCE - a contrario sensu). 3. Seria ilegal condicionar a renovação 

de licença de veículo ao pagamento de multa apenas se o infrator não 

houvesse sido notificado, o que não ocorreu na espécie, pois há nos 

autos comprovante de entrega de notificação. 4. Recurso conhecido e 

provido. (TJ-CE - Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo 

AI 960589200480600000 CE 960589200480600000 (TJ-CE) - Data de 

publicação: 21/05/2014)g.n PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO (LEI N.º 9.503/97). ART. 230, V, E 

262, § 2º. TRAFEGAR SEM REGISTRO E LICENCIAMENTO. APREENSÃO 

DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS 

JÁ VENCIDAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. PENDÊNCIA. JULGAMENTO. RECURSO 

ADMINISTRATIVO. EFEITOS SUSPENSOS. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA 

DOS ARTIGOS 285, § 1º E 286 DO CTB.1. A autoridade de trânsito não 

pode exigir, como condição para liberar veículo apreendido, o pagamento 

de multas das quais o interessado ainda não tenha sido notificado, em 

razão da garantia do devido processo legal e da ampla defesa. Na 

hipótese em que as multas em cobrança já foram devidamente notificadas, 

oportunizada a defesa, nada impede que a autoridade condicione a 

liberação do veículo à respectiva quitação, se já vencidas as dívidas.2. 

"Não há exigibilidade da multa de trânsito na pendência de recurso, o que 

impede seja seu pagamento demandado pela administração pública para a 

renovação da licença. O direito de defesa, de acordo com as disposições 

do artigo 286, do CTB, não se restringe apenas à 'notificação para se 

defender'. O expresso mandamento do § 1º, do artigo 285, da Lei nº 

9.503/97, de que 'o recurso não terá efeito suspensivo', não se refere à 

penalidade de multa, mas apenas refere-se às demais penalidades" (REsp 

249.078/MG, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 20.06.00).3. 

Recurso especial improvido.(STJ - REsp 828.575/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 

01/08/2006, p. 416)g.n. Se aspectos de legalidade da própria imposição 
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não podem ser discutidos pela ilegitimidade passiva do requerido e não há 

prova de irregularidade no processo de imposição da multa, não há como 

se concluir pela ilegalidade do ato combatido, sem a oitiva da parte 

contrária, haja vista que vige a presunção de legitimidade e legalidade dos 

atos da administração. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de liminar. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as 

advertências legais, para apresentar (em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000119-65.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

ADVALDO PROSPERO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000119-65.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ADVALDO PROSPERO DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consu l t a  púb l i ca  rea l i zada  no  po r ta l  da  Seges -MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra no requisito de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se as partes recorrentes para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002376-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUENO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002376-29.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GUENO & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA que a parte autora 

GUENO E CIA LTDA- EPP promove em desfavor de COMPANHIA 

ULTRAGAZ S/A. É o sucinto relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública detém competência para processar e julgar os feitos em cujo polo 

passivo figurem uma das pessoas jurídicas de direito público 

expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 

5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa jurídica de direito privado 

COMPANHIA ULTRAGAZ S/A não enquadra-se em nenhuma das 

hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro neste juízo. 

Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste 

Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução 

do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002110-76.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

FAGNER XAVIER DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

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: 

1002110-76.2017.8.11.0001 REQUERENTE: FAGNER XAVIER DE 

ALCANTARA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Revoga-se o despacho de ID 15424856, razão pela qual se cancela a 

audiência designada equivocadamente para o dia 30/10/2018. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). FUNDAMENTA-SE e DECIDE-SE. 

Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO que FAGNER XAVIER DE 

ALCANTARA promove em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, na qual afirma, 

em síntese, que foi vítima de erro médico caracterizado pela ausência de 

retirada de gaze do orifício decorrente de traqueostomia a que foi 

submetido no Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, unidade de saúde sob 

a administração do requerido. Aponta que se sentiu mal após a alta 

hospitalar e um parente averiguou que se tratava de corpo estranho (a 

gaze) sendo expelido pelo organismo do autor, o qual com o auxilio de 

terceira pessoa (um tio enfermeiro) conseguiu se livrar do material. Com a 

inicial foi apresentado vídeo doméstico contendo imagens do procedimento 

de extração do material. Quanto ao mérito, o cerne da questão é definir se 

há responsabilidade civil do Município de Cuiabá. Inicialmente, há que se 

destacar que a responsabilidade civil da administração por erro médico é, 

em regra, subjetiva, sendo indispensável a prova de que, por dever 

objetivo de cuidado, o profissional do sistema público de saúde deixou de 

adotar medida adequada ao tratamento. Assim, a hipótese exige a 

comprovação do nexo de causalidade entre a omissão estatal no 

tratamento e o dano. A prova dos autos, mormente o histórico clínico de ID 

9311284, demonstra o atendimento em unidade de saúde pública municipal 

e a efetivação de traqueostomia no dia 02/10/2015 no Hospital e Pronto 

Socorro de Cuiabá, bem como a transferência do paciente para o Hospital 

São Benedito, outra unidade municipal de saúde. Ou seja, durante o 

tratamento o paciente permaneceu aos cuidados de hospitais sob a 

administração do réu. O vídeo acostado demonstra claramente que houve 

a extração no ambiente doméstico de fragmento da gaze. É certo que o 

paciente não poderia ter saído do hospital com o objeto estranho no corpo, 

sem qualquer orientação para retorno ou retirada posterior, mormente 

porque no caso os documentos demonstram que o paciente teve alta 

hospitalar sem fazer uso da traqueostomia, de modo que tais 

constatações bastam a evidenciar com clareza que o paciente saiu do 

hospital com o material hospitalar na região da traqueia por descuido da 

equipe de atendimento e sem ser informado dessa condição atípica, até 

porque não se evidencia que os servidores de saúde tenham observado a 

própria falha. Ao que se dessume das imagens não haveria como a 

pessoa injetar voluntariamente o pedaço de tecido, inerente de 

procedimento curativo, no próprio corpo fora do ambiente hospitalar, dada 

a profundidade que se observa no ato de extração. O requerido não 

conseguiu comprovar fato extintivo do direito do autor. Além disso, na 

contestação manifestou pela “inexistência de novas provas a serem 

produzidas” (id 9799717), de maneira que expressamente dispensou 

exame pericial. Assim, diante do conjunto probatório identificado não há 

como se obter conclusão de inexistência de ação estatal que produziu o 

resultado danoso sendo claro o nexo de causalidade haja vista que o 

evento danoso decorreu do atendimento ineficaz no ambiente hospitalar. 

Portanto, comprovados os requisitos necessários à responsabilização civil 

do requerido. Quanto ao valor, além das condições pessoais das partes 

para se evitar a renovação da conduta e enriquecimento sem causa, há 

que se considerar a gravidade do fato e efeito lesivo. No caso dos autos, 

trata-se de paciente convalescente após período de internação hospitalar 

que tem agravada sua angústia e a própria recuperação em razão do fato. 

Tem-se como suficiente à reparação do dano extrapatrimonial o valor de 
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R$ 6.000,00. Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE 

O PEDIDO para CONDENAR o MUNICIPIO DE CUIABÁ a pagar à parte 

autora, a título de reparação de dano moral, a importância de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), acrescidos de juros segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança, desde o evento danoso[1] (04/11/2015[2] –), e 

correção monetária pelo IPCA-E[3], desde o arbitramento[4]. Sem custas e 

honorários (art.54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 27, da Lei nº 12.153/09). 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intime-se. Cuiabá, 4 de outubro 

de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

responsabilidade extracontratual - conforme a Súmula 54 do STJ, [2]data 

em que o paciente teve alta do hospital São Benedito, ultima oportunidade 

que a equipe de saúde teve para identificar a presença de corpo estranho 

no corpo do paciente ( data da alta consta do depoimento da parte autora 

colhido na audiência de instrução). [3] Tema 905 da Tese de Recursos 

Repetitivos – STJ. [4] Súmula 362 do STJ.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424400 Nr: 6505-06.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR RIO VERMELHO DIESEL LTDA, CARLOS 

CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/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 6505-06.2009.811.0003

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

PARTE REQUERIDA: TRR RIO VERMELHO DIESEL LTDA e CARLOS CESAR 

DE OLIVEIRA e SILVIA ELOIZA RODRIGUES

INTIMANDO: Executados(as): Trr Rio Vermelho Diesel Ltda, CNPJ: 

05915154000127, brasileiro(a), atualmente em lugar incerto e não sabido.

Executados(as): Silvia Eloiza Rodrigues, Cpf: 50124803172, Rg: 517.114 

SSP MT, brasileiro(a), casado(a), comerciante, atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

Executados(as): Carlos Cesar de Oliveira, Cpf: 47563699104, Rg: 

1626857-3 SSP MT Filiação: Pedro Franco de Oliveira e Jaira Camargo 

Oliveira, data de nascimento: 11/07/1967, brasileiro(a), natural de 

Assis-SP, casado(a), comerciante, 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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325409 Nr: 1931-96.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IZABEL MARTINS

 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 1931-96.1993.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: MARIA IZABEL MARTINS

INTIMANDO: Executados(as): Maria Izabel Martins, 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$ 405,57

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 684,15

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 388,16

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.: 787208 Nr: 9090-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM - COMÉRCIO DE PEÇAS, MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME, IVAN CARLOS BINSFELD, ELVIO 

MACHADO DE OLIVEIRA, LUIS CELSO DE MORAES, SEBASTIAO 

RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 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 9090-21.2015.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: MBM - COMÉRCIO DE PEÇAS, MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME e IVAN CARLOS BINSFELD e 

SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA e LUIS CELSO DE MORAES e ELVIO 

MACHADO DE OLIVEIRA

INTIMANDO: Executados(as): Mbm - Comércio de Peças, Maquinas e 

Implementos Agricolas Ltda Me, CNPJ: 07720277000138, atualmente em 

lugar incerto e não sabido. Executados(as): Ivan Carlos Binsfeld, Cpf: 

36626139053, Rg: 402054596-1 SSP RS, agropecuarista, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

Executados(as): Luis Celso de Moraes, Cpf: 28410831104, brasileiro(a), 

solteiro(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$ 1.368,59

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 1.413,99

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.: 709815 Nr: 4756-46.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE FATIMA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRACI DE OLIVEIRA BRITO, 

ODILON AUGUSTO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 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 4756-46.2012.811.0003

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: APARECIDA DE FATIMA RAMALHO

PARTE REQUERIDA: ESPÓLIO DE IRACI DE OLIVEIRA BRITO e ODILON 

AUGUSTO DE BRITO

INTIMANDO: Requerido(a): Espólio de Iraci de Oliveira Brito, Cpf: 

06214649100, Rg: 301.613 SSP MT Filiação: Manoel de Oliveira e Idalina de 

Oliveira, data de nascimento: 04/01/1937, brasileiro(a), natural de 

Itaberaba-BA, casado(a),

atualmente em lugar incerto e não sabido. Requerido(a): Odilon Augusto de 

Brito, brasileiro(a), casado(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$ 136,83

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.: 719052 Nr: 97-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRINO VEICULOS LTDA - ME, EMERSON DE 

ASSUNCAO MACHADO, OSMILDO SIRINO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - 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 97-57.2013.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: SIRINO VEICULOS LTDA - ME e EMERSON DE 

ASSUNCAO MACHADO e OSMILDO SIRINO ROSA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Sirino Veiculos Ltda - Me, CNPJ: 

05499097000142, Inscrição Estadual: 133041280, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

Executados(as): Osmildo Sirino Rosa, Cpf: 46970185168, brasileiro(a), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido. Executados(as): Emerson de 

Assuncao Machado, Cpf: 81329180100, 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$ 136,83

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.: 803257 Nr: 15673-22.2015.811.0003

 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: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISA CARDOSO FRANCISCA, LUCIVALDO 

MACHADO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 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 15673-22.2015.811.0003

ESPÉCIE: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ISA CARDOSO FRANCISCA e LUCIVALDO MACHADO 

FREITAS

INTIMANDO: Requerido(a): Isa Cardoso Francisca, Cpf: 99669536120, 

brasileiro(a), convivente, do lar, atualmente em lugar incerto e não sabido.

Requerido(a): Lucivaldo Machado Freitas, brasileiro(a), convivente, 

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$ 1.100,58

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 1.145,98

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.: 764799 Nr: 15722-97.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DURANTE ITACARAMBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 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 15722-97.2014.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: RICARDO DURANTE ITACARAMBI

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ricardo Durante Itacarambi, Cpf: 

66504376115, 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$ 136,83

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22
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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.: 421588 Nr: 3860-08.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI CONTROLE DE ACESSO E SEGURANCA 

LTDA, IBRAIM FERREIRA NETO, JOSE JANDER DIAS FERREIRA, 

ALBERTINO DE CAMPOS NETO

 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 3860-08.2009.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: YURI CONTROLE DE ACESSO E SEGURANCA LTDA e 

IBRAIM FERREIRA NETO e JOSE JANDER DIAS FERREIRA e ALBERTINO DE 

CAMPOS NETO

INTIMANDO: Executados(as): Yuri Controle de Acesso e Seguranca Ltda, 

CNPJ: 03617229000168, atualmente em lugar incerto e não sabido. 

Executados(as): Jose Jander Dias Ferreira, Cpf: 14157411153, Filiação: 

Jose M. Ferreira e Jandira D. Ferreira, data de nascimento: 19/01/1959, 

brasileiro(a), atualmente em lugar incerto e não sabido. Executados(as): 

Ibraim Ferreira Neto, Cpf: 30416639100, brasileiro(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido. Executados(as): Albertino de Campos Neto, Cpf: 

25103695120, Filiação: Joao Batista Martins Ferreira e Neide Fernandes 

Ferreira, data de nascimento: 27/01/1962, natural de Itiquira-MT, 

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$ 130,86

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.: 700792 Nr: 8764-03.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DIRCEU SANTIAGO DE OLIVEIRA

 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 8764-03.2011.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ESPOLIO DE DIRCEU SANTIAGO DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Espolio de Dirceu Santiago de Oliveira, 

Cpf: 02265087904, 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$ 192,06

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431957 Nr: 621-59.2010.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ARCEDINO LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974/MS

 CERTIFICO que, o pagamento pela parte Requerida das Custas Judiciárias 

e Taxa Judiciária no valor de 384,05 (Guia de Recolhimento 

60080.303.08.2018-0), foram INCOMPLETAS, pois este valor já foi 

desatualizado (cálculo de 12/04/2013- fls.105) e o novo cálculo 

encontra-se nos autos às fls. 112/113, sendo que, a Parte Requerida, foi 

INTIMADA ao pagamento do valor ATUALIZADO em 17/07/2018, pelo DJE 

nº 10312 em 09/08/2018 (fls.116) . Sendo assim, impusiono os autos para 

INTIMAR a parte Requerida do restante das custas processuais 

(FUNAJURIS) e do Cartório do Distribuidor.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417680 Nr: 128-19.2009.811.0003
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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: NILDA GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA, ANDREIA PORTUGUEZ CAMPOS, SALVADOR ALVES DE JESUS, 

WANDERSON PORTUGUES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PUBLICA - OAB:

 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 128-19.2009.811.0003

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: NILDA GOMES PEREIRA

PARTE REQUERIDA: IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA e 

ANDREIA PORTUGUEZ CAMPOS e WANDERSON PORTUGUES CAMPOS e 

SALVADOR ALVES DE JESUS

INTIMANDO: Requerido(a): Imobiliaria Nossa Senhora Aparecida Ltda, 

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$ 754,60

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 800,00

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 4 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.: 34437 Nr: 9172-53.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN, JOSE CARLOS 

BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR GOULART LANES. 

- OAB:13.329-A/MT, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE - 

OAB:130.124/0AB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A/MT, NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-A/MT

 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 9172-53.1995.811.0003

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SADIA S/A

PARTE REQUERIDA: EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN e JOSE CARLOS 

BRUSTOLIN

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Jose Carlos Brustolin, Cpf: 37292463991, 

casado(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$ 234,96

 Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 77,24

Rondonópolis - MT, 4 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.: 338984 Nr: 7272-20.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINHO & SANTOS LTDA, MARINEL 

APARECIDA C MARINHO, MARIA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 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 7272-20.2004.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: MARINHO & SANTOS LTDA e MARINEL APARECIDA C 

MARINHO e MARIA ALVES DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Marinho & Santos Ltda, CNPJ: 

02763245000104Inscrição Estadual: 131.839.381, atualmente em lugar 

incerto e não sabido. Representante (requerido): Marinel Aparecida C 

Marinho, Cpf: 59341602149, atualmente em lugar incerto e não sabido. 

Representante (requerido): Maria Alves dos Santos, Cpf: 22996265149, 
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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$ 152,87

Rondonópolis - MT, 4 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.: 738722 Nr: 1162-53.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNANESIA MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - 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 1162-53.2014.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: ANNANESIA MOREIRA DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Annanesia Moreira da Silva, Cpf: 

02221272102, 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$ 345,59

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 134,24

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 4 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.: 708187 Nr: 3023-45.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUAN VITOR VALE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDO SANTOS DE ALMEIDA, JOAO BATISTA 

SANTOS DE ALMEIDA, MIGUEL SIMÃO DE ALMEIDA, MARIA DAS 

GRAÇAS SANTOS, ADAILSON SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 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 3023-45.2012.811.0003

E S P É C I E :  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 REQUERENTE: RUAN VITOR VALE PEREIRA

PARTE REQUERIDA: ZILDO SANTOS DE ALMEIDA e JOAO BATISTA 

SANTOS DE ALMEIDA e MIGUEL SIMÃO DE ALMEIDA e MARIA DAS 

GRAÇAS SANTOS e ADAILSON SANTOS DE ALMEIDA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Zildo Santos de Almeida, Cpf: 

53514297134, Rg: 814.851 SSP, atualmente em lugar incerto e não sabido. 

Requerido(a): Adailson Santos de Almeida, 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$ 150,00

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 4 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.: 419636 Nr: 1949-58.2009.811.0003

 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): SORAIA APARECIDA ABUDEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 
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OAB:OAB/MT3719

 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 1949-58.2009.811.0003

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

PARTE REQUERIDA: SORAIA APARECIDA ABUDEIN

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Soraia Aparecida Abudein, Cpf: 

35352787168, Rg: 564.598 SSP MT, cabeleireira, 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, 4 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.: 736948 Nr: 16188-28.2013.811.0003

 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: ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS CURVO, LEONARDO 

ALEXANDRE MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OROZIMBO RUELA DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046

 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 16188-28.2013.811.0003

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: ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS CURVO e 

LEONARDO ALEXANDRE MAGALHAES

PARTE REQUERIDA: OROZIMBO RUELA DE OLIVEIRA NETO

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Orozimbo Ruela de Oliveira Neto, Cpf: 

61064513700, Rg: 047624983-4 SSP MT, militar, 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$ 335,45

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 324,81

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 4 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.: 817382 Nr: 2002-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLE MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA LOJAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT, 

Thiago Mahfuz Vezzi - OAB:18017-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA PACIELLO DE 

OLIVEIRA BOCK - OAB:99311/RJ, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT, Thiago Mahfuz Vezzi - OAB:18017-A / MT

 CERTIFICO que, a parte requerida efetuou o pagamento das Custas 

Judiciais e Taxa Judiciária no valor de R$ 504,26 ( Guia de Recolhimento 

nº 73107.303.08.2018-0), conforme comprovantes de fls.145/147, 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 devidamente 

intimada pelo DJE nº10326 em 29/08/2018 (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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003738-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UENDER OLINDO LEAL DE SOUSA (AUTOR(A))

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AILTON MACHADO (RÉU)

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI (RÉU)

JOSE EDUARDO BENES INACO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Do Advogado das partes requeridas para, no prazo de cinco (5) dias, 

preparar e enviar a carta de citação, devendo constar no endereço de 

retorno de AR o seguinte: Rua Barão do Rio Branco, 2299 - Jardim 

Guanabara, Rondonópolis - MT, 78710-100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001080-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 
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SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

ERLAM CEZAR LOPES (EXECUTADO)

BRUNO CESAR MORAES COELHO (ADVOGADO(A))

 

Vista às partes para manifestação em (10) dez dias acerca do Auto de 

Avaliação de Imóvel ID 15714222 e 15714213.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000628-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARCIO DE SOUSA SOARES (AUTOR(A))

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

Da advogado da Autor, para no prazo legal, apresentar às contra razões 

ao recurso de apelação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000961-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS XAVIER DOS REIS (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora a manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito face à Certidão de decurso de prazo ID 

15756835.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000532-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

A. G. SPERANZA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP (RÉU)

 

Intima-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

nos autos requerendo o que de direito face à Certidão de Decurso de 

Prazo ID 15758911.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001232-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

RENATO GONÇALVES RAPOSO (ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELLE DE MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

VALMIR JOSE COSTA (RÉU)

ZAQUEU ALVES DE SOUZA (RÉU)

APERLINO LOUREIRO NETO (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte autora para que, caso queira, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente impugnação às contestações apresentadas nos autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008760-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza (ADVOGADO(A))

ELIZABETH HELENA SOTHERO BELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008760-02/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Elizabeth Helena Sottero Bello Goulart. Ré: Unimed 

Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico LTDA. Vistos, etc. 

ELIZABETH HELENA SOTTERO BELLO GOULART, com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de UNIMED 

RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, 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) carreando aos autos o 

contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, eis que 

indispensável à propositura da demanda, nos termos do artigo 320 do 

Código de Processo Civil; b) juntando aos autos documentação 

comprobatória atualizada da necessidade de assistência judiciária gratuita 

(IR, holerite e afins) (art. 320, CPC); c) acostando 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. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se 

e cumpra-se. Roo-MT, 04 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008739-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LACERDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1008739-26/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: Fernando Lacerda dos Santos. Ré: Distribuidora de Energia 

S/A – Energisa Mato Grosso. Vistos, etc. FERNANDO LACERDA DOS 

SANTOS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” 

em desfavor DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – ENERGISA MATO 

GROSSO, 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 do feito nos moldes do artigo 

485, incisos I e IV, do CPC: a) indicando e qualificando corretamente o polo 

ativo da ação, eis que o indicado nos autos não é titular da unidade 

consumidora, bem como, regularizando a representação processual, nos 

termos dos artigos 76, caput, §1º, I; 319, inciso II e 320 do Código de 

Processo Civil; b) carreando aos autos o extrato de quitação de débito 

emitido pela parte requerida (interregno outubro/2017 – outubro/2018), eis 

que indispensável à propositura da demanda, nos termos do artigo 320 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 

04 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008572-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO (ADVOGADO(A))

JOAO NICOLAU DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008572-09/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais c/c 

Ressarcimento de Valores Autor: João Nicolau de Andrade. Ré: 

Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda. Vistos, etc. JOÃO 
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NICOLAU DE ANDRADE, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

c/c Ressarcimento de Valores” em desfavor MULTIMARCAS 

Administradora DE CONSÓRCIO LTDA, 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) indicando o correto valor da causa, ante 

os pedidos constantes na peça vestibular de (fl.25, item ‘g’ e ‘k’ 

–correspondência ID 15583444, fl.13), nos termos dos artigos 292, incisos 

II e VI e 319, inciso V, do Código de Processo Civil; b) carreando, 

novamente, os documentos de (fl.09 e fl.28 – correspondência ID 

15420823 e ID 15583449), eis que os constantes dos autos encontram-se 

ilegíveis (turvos), nos termos do art.320, do CPC; c) juntando aos autos o 

contrato completo entabulado entre as partes, ressaltando que o 

documento deverá estar digitalizado de forma legível e sequencial (320, 

CPC); d) acostando aos autos documentação comprobatória da 

necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins), devidamente 

atualizada, bem como declaração de hipossuficiência, cumprindo 

integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil; e) 

carreando o comprovante de endereço no qual a parte 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 

(art.320, CPC). Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008678-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJANETE CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008678-68/2018 Ação: Busca e Apreensão. Autor: Banco Honda S/A. 

Ré: Dejanete Conceição Dos Santos. Vistos, etc. BANCO HONDA S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor DEJANETE CONCEIÇÃO DOS 

SANTOS, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e 

apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

parte autora, através de seu bastante procurador, para 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) 

juntando aos autos contrato devidamente assinado pelo parte ré, eis que o 

acostado aos autos às (fls.31/34 – correspondência ID 15662550) 

encontra-se apócrifo, sendo este documento indispensável à propositura 

da demanda, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil; 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, 04 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008699-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA HOSHINO FERREIRA (AUTOR(A))

ROVALDO MIRANDA DE MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008699-44/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Relação 

Contratual Autora: Nádia Hoshino Ferreira. Ré: Casa Bahia Comercial Ltda 

– Casas Bahia. Vistos, etc. NÁDIA HOSHINO FERREIRA, com qualificação 

nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Contratual c/c Reparação de Danos” em desfavor 

de CASA BAHIA COMERCIAL LTDA – CASAS BAHIA, 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, 

acostando aos autos documentação comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo integralmente o 

disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008752-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA (ADVOGADO(A))

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON GUSTAVO RIBEIRO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008752-25/2018 Ação: Rescisão Contratual Autor: N.C. Imóveis Ltda. 

Réu: Marlon Gustavo Ribeiro de Oliveira. Vistos, etc. N.C. IMÓVEIS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Rescisão Contratual” em desfavor MARLON GUSTAVO RIBEIRO 

DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

reintegração de posse, 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, 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, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 04 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008757-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALDROWAD CASTRO (REQUERENTE)

MELISSA AREND DAS NEVES (ADVOGADO(A))

Jose Nazario Baptistella (ADVOGADO(A))

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008757-47/2018 Ação: Revisional de Contrato Autor: Carlos Aldrowad 

Castro. Ré: Imobiliária Santa Fé. Vistos, etc. CARLOS ALDROWAD 

CASTRO, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a 

presente “Ação Revisional de Contrato com Anulação de Cláusulas 

Abusivas c/c Consignação em Pagamento” em desfavor de IMOBILIARIA 

SANTA FÉ, 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: a) acostando aos autos o 

comprovante de endereço 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 292 de 547



ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil; b) carreando, 

novamente, os documentos de (fls.72/73, fls.85/88, fls.94/95, fl.97, 

fls.99/106, fl.112 – correspondência ID 15708885, fls.02/03, fls.15/18, 

fls.24/25, ID 15708888, fl. 01, fls. 03/10, fl. 16), eis que os constantes nos 

autos são ilegíveis (pretos), nos termos do art. 320 do Código de Processo 

Civil; c) retificando o valor da causa, uma vez que o autor menciona que o 

valor que pretende revisar é o de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais), conforme narrado à (fl.06 – correspondência ID 15708464, fl.03), 

nos termos do artigo 319, V, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se 

e cumpra-se. Roo-MT, 04 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.: 822039 Nr: 3615-50.2016.811.0003

 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: CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMOROSO METAL TRANSP LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBERE RICARDO JANUARIO 

EVANGELISTA - OAB:292032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o advogado(a) da parte autora a proceder recolhimento de 

diligência para o Sr. Oficial de Justiça, eis que a guia juntada à fl. 51v não 

foi recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 703819 Nr: 11796-16.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Intima-se a parte autora a adotar as providências necessárias para a 

publicação do Edital expedido nos autos (CNGC, Art. 1.219), bem como, 

sua intimação para comprovar a publicação no prazo de 02 (dois) meses 

(CNGC, art. 1.220).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 101880 Nr: 13919-07.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL DE OLIVEIRA PINTO, ELAINE ARAUJO 

COSTA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS ALVES DO 

AMARAL - OAB:4740

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 85128 Nr: 20505-94.1998.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI AUGUSTO TESTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO VIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto ao 

fim da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 769704 Nr: 2040-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DE FATIMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Do advogado da parte agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões para o agravo de instrumento interposto em fls. 

234/241

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 799265 Nr: 14029-44.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY NUNES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Certifico que em contato com o Sr. Perito, o mesmo informou nos autos 

que a requerente sra. Marly Nunes Andrade não compareceu para 

realização da perícia, embora devidamente intimada, motivo pelo qual 

procedo com a intimação do advogado da requerente para que no prazo 

legal requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 443940 Nr: 12609-77.2010.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTILHO - 

OAB:MT/13.843-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

KARINA OLIVEIRA ALVES - OAB:OAB/MT 16.060, LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:10062/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o presente feito pertence ao META 02 CNJ, intimo o 

advogado do requerente para no prazo improrrogável de 05 (cinco )dias 

manifestar-se nos autos quanto à devolução da Carta Precatória

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755313 Nr: 10481-45.2014.811.0003

 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: JOSE XAVIER DE SANTANA, GLICERIO QUINTEIRO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA, FLAVIANA, 

RAIRON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL SOARES DA COSTA - 

OAB:MT/5.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 Intimação do advogado do requerente para manifestar-se nos autos 

quanto ao petitório de fls. 86.

Citação

Citação Classe: CNJ-94 DESPEJO
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Processo Número: 1004963-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO (ADVOGADO(A))

ROBERTA DA SILVA BORSANELLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI ALVES (RÉU)

ALESSANDRE RICHELLYY WAINBERG PACIFICO DE ARAUJO (RÉU)

KEITE MARA ALVES DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ANTONIO SARI PROCESSO n. 

1004963-86.2016.8.11.0003 Valor da causa: $9,600.00 ESPÉCIE: 

[DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA]->DESPEJO (92) POLO ATIVO: Nome: 

ROBERTA DA SILVA BORSANELLI Endereço: AV. LIONS INTERNCIONAL, 

249, COPARONDON, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ALESSANDRE RICHELLYY WAINBERG PACIFICO DE 

ARAUJO Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 511, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-300 Nome: KEITE MARA ALVES DA 

SILVA Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 511, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-300 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 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:Trata-se de Ação 

Despejo por Abandono do Imóvel cumulada com Rescisão Contratual 

proposta Roberto da Silva Borsanelli em face de Alessandre Richelly 

Wainberg Pacífico de Araújo, Keite Mara Alves da Silva e Marli Alves, na 

qual a requerente alega que firmou contrato de locação de imóvel com os 

requeridos, para fins residenciais, pelo período de 12 (doze) meses, com 

início em 05/02/2016 e término em 05/02/2017, mas, em julho, os 

requeridos não efetuaram os pagamento dos alugueres e seus acessórios 

e, no mês de outubro, a requerente teve ciência do abandono do imóvel. 

DECISÃO: Vistos, etc...Inicialmente, defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita em favor da autora, conforme requerido no (id.12560265; 

id.12560282). Deste modo, determino à secretaria que publique o edital 

anteriormente expedido junto ao DJE e demais diligências pertinentes ao 

caso, bem como, certifique o decurso do prazo da citação da ré Keite 

Mara Alves da Silva (id.6646300). Ademais, analisando os termos do 

petitório de (id.12860258), hei por bem em deferir o pedido e, via de 

consequência, determino a citação do réu Alessandre Richelly Wainberg 

Pacífico de Araújo por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 

257, ambos do Código de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) trinta 

dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIETA 

REIS LIMA, digitei. RONDONÓPOLIS, 4 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006401-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WEISS & NAKAYAMA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLLYANNA ROSA PAES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006401-79/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Weiss & 

Nakayama Ltda. Ré: Pollyanna Rosa Paes dos Santos. Vistos, etc. WEISS 

& NAKAYAMA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos Morais” em 

desfavor de POLLYANNA ROSA PAES DOS SANTOS, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 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 14 de novembro de 2018, às 10h00min, no CEJUSC. 

Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e 

§9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 13 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005962-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ASCENCAO FREITAS DE SOUZA (REQUERENTE)

ELISANGELA FREITAS DE AQUINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005962-68/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano 

Moral Autor: Cleber Ascenção Freitas de Souza. Réu: Banco RCI Brasil 

S/A. Vistos, etc. CLEBER ASCENÇÃO FREITAS DE SOUZA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral” em desfavor de 

BANCO RCI BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de tutela provisória, vindo-me os autos conclusos. Aduz o autor 

que em maio de 2018 fora impedido de efetuar compra na modalidade 

crediário, eis que seu nome encontrava-se inscrito nos órgãos de 

restrição ao crédito, muito embora não tenha juntado o referido documento 

nos autos; que, soubera tratar-se de dois financiamentos de dois veículos, 

os quais totalizam a importância de R$149.904,48 (cento e quarenta e 

nove mil, novecentos e quatro reais e quarenta e oito centavos). Ademais, 

que informara o banco réu tratar-se de fraude, bem como, registrara 

Boletim de Ocorrência sob nº2018.193304 junto a autoridade policial, 

conforme documento de (fls.31/34 – correspondência ID 14467915). Por 

derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de urgência, a fim 

de sejam expedidos ofícios aos órgãos de restrição ao crédito, a fim de 

que sejam excluídos o nome e CPF do autor do rol de inadimplentes, bem 

como, que tais instituições se abstenham de inscrever novamente o nome 

e CPF do autor, conforme requerido no primeiro parágrafo de (fl.04 – 

correspondência ID 14467269, fl.03). D E C I D O: Considerando o 

documento de (fl.30 – correspondência ID 14467858), hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). 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 
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julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, 

satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REGISTRO DO NOME DA PARTE AUTORA EM 

ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PEDIDO DE EXCLUSÃO - 

DEFERIMENTO - CONTRATO CELEBRADO POR TERCEIROS - 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. - Para a concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos 

elencados no art. 273, do CPC, quais sejam: verossimilhança das 

alegações da autora, fundada em prova inequívoca, aliada ao receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, ou à caracterização de abuso de 

direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. - Ocorrendo 

dúvidas sobre a subsistência da relação contratual entre as partes 

reputa-se indevida a inscrição do nome do autor nos cadastros de 

proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 10024121989909001 MG, Relator: 

Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/01/2013, 

Câmaras Cíveis Isoladas / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

29/01/2013) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Relator, 

concedeu o efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando, a imediata 

suspensão das cobranças das faturas, assim como a abstenção de 

suspender os serviços de telefonia móvel das linhas telefônicas do 

agravante, bem como a abstenção de inscrever o nome deste em 

cadastro restritivos de crédito. 2. Ao postergar a análise do pedido da 

tutela antecipada, o dano irreparável se torna ainda mais iminente, isso 

porque, in casu, a demora da prestação configura, inclusive, em 

constrangimento ao Agravante. 3. Efeito suspensivo concedido ao 

Agravante. Votação Unânime.” (TJ-PI, AI 00059928120118180000 PI 

201100010059922, Relator: Desembargador José James Gomes Pereira, 

Data do Julgamento 01/12/2015, Segunda Câmara Especializada Cível, 

Data da Publicação: 15/12/2015) 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 ao réu, a qual poderá 

inscrever o nome do autor no rol de restrição ao crédito durante a 

instrução processual se verificado e reconhecido que o débito é existente. 

Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória 

de urgência para determinar, apenas e tão somente, que a empresa ré 

abstenha-se de inscrever o nome e CPF do autor no rol de inadimplentes, 

em razão dos contratos descritos e caracterizados nos autos, eis que a 

parte autora não comprovara nos autos que a parte ré inscrevera seu 

nome e seu CPF nos órgãos de restrição ao crédito, como faz crer na 

inicial, até ulteriores deliberações deste juízo. Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 10 de novembro de 2018, 

às 10:30 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., 20 de agosto de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003703-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE (ADVOGADO(A))

LINDAURA DE ARAUJO FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON RAFAEL DE LIMA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003703-37/2017 Ação: Indenização Autora: Lindaura de Araújo 

Aquino. Réus: Associação ds Proprietários de Táxi de Rondonópolis – 

Rádio Táxi 2000 e Outro. Vistos, etc. Considerando que a parte – 

Wellington Rafael de Lima – estivera ausente na audiência de conciliação 

de (fls.75/76 – correspondência ID 10383117), bem como, os termos do 

petitório de (fl.97 – correspondência ID 13148850), hei por bem redesignar 

a audiência de conciliação para o dia 21 de novembro de 2018, às 11:30 

horas, no CEJUSC. Ademais, defiro a expedição de mandado de citação 

no endereço indicado à (fl.97 – correspondência ID 13148850). Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 14 de agosto de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006575-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006575-88/2018 Ação: Ressarcimento de Danos Materiais Autora: 

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Ressarcimento de Danos Materiais” 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 28 de novembro de 2018, 

às 10h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 

246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem 

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 06 de setembro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007562-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY GONCALVES DE PAULA (REQUERENTE)

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PARREIRA SILVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007562-27/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Sidney Gonçalves de Paula. Réu: Anderson Parreira Silveira – ME 

(Brasil Business) Unimaster Complexo Educacional. Vistos, etc. SIDNEY 

GONÇALVES DE PAULA, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” 

em desfavor de ANDERSON PARREIRA SILVEIRA – ME (BRASIL 

BUSINESS) UNIMASTER COMPLEXO EDUCACIONAL, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Considerando os documentos de (fls.17/20 – 

correspondência ID 15201457, fls.03/06), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). De outro norte, indefiro o 

pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘e’ de (fl.10 – 

correspondência ID 15201413, fl.08), eis que entendo, por ora, necessário 

e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, 

devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do 

processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada 

suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se 
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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 

03 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, 12 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007267-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FORTUNATO CAMPOS (RÉU)

CAMILA GOMES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007267-87/2018 Ação: Cobrança Autor: Adilson Aparecido dos Santos 

Almeida. Réus: Fábio Forunato Campos e Outra. Vistos, etc. ADILSON 

APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor 

de FÁBIO FORUNATO CAMPOS e CAMILA GOMES DA SILVA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando os documentos 

de (fls.18/26 – correspondência ID 15053170 e ID 15053170), hei por bem 

em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). Em 

consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 05 de 

dezembro de 2018, às 08:00 horas, no CEJUSC. Citem-se, observando-se 

os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertadas as contestações, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 18 

de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007138-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA (ADVOGADO(A))

HILARIO DE SOUZA (AUTOR(A))

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 

nº1007138-82/2018 Ação: Restituição de Valores Autor: Hilário de Souza. 

Réu: Banco BMG S/A. Vistos, etc. HILÁRIO DE SOUZA, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com 

“Ação de Restituição de Valores”, em desfavor de BANCO BMG S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória 

de urgência, vindo os autos conclusos. Aduz a parte autora que é 

beneficiária do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), inscrito sob 

nº NB: 154.61.920-3; que, constatara que desde dezembro do ano de 

2016 é descontada de seus proventos de aposentadoria a importância de 

R$69,81 (sessenta e nove reais e oitenta e um centavos). Ademais, que 

soubera se tratar de nova modalidade de empréstimo, qual seja, 

empréstimo vinculado a “retirada de valores em cartão de crédito”, o qual 

originara reserva de margem consignável (RMC); que, o autor o autor 

jamais autorizara tais serviços; que, até a presente data adimplira a 

importância de R$1.457,39 (um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais 

e trinta e nove centavos). Por fim, requer em sede de tutela provisória de 

urgência que seja a ré seja obrigada a suspender a “Reserva de Margem 

para Cartão de Crédito (RMC)”, descontos estes de R$69,81 (sessenta e 

nove reais e oitenta e um centavos), bem como, os “descontos de cartão 

de crédito” efetuados operados no benefício previdenciário do autor, no 

prazo de (48h) quarenta e oito horas, mediante multa diária no importe de 

R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do item ‘a’ de (fl.21 – 

correspondência ID 14979561, fl.19). D E C I D O: Considerando os 

documentos de (fls.28/54 – correspondência ID 14879646 a ID 14979744), 

hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O 

artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in 

verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de urgência se 

subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar o termo 

escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, 

qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim 

Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de 

duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A 

duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da 

tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de 

urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, 

nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um 

tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao 

contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; 

simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (Amorim 

Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume 

Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, que se 

falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora 

travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão 

somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da 

prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de 

urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o 

trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso concluir que quando da 

apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo 

aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do 

feito. De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a 

tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a 

questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR 

DESCONTOS DA RMC SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA 

AGRAVANTE – CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO 

BANCO RÉU - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

– PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIDOS OS 

REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A 

CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NEGADO PROVIMENTO AO 

R E C U R S O . ”  ( T J - S P  2 1 7 9 0 5 3 1 4 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2179053-14.2017.8.26.0000, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento: 

30/10/2017, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

30/10/2017) (grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 

INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DEVOLUÇÃO E 

QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA DE CONTA CORRENTE. 1- Na 

hipótese, o agravante não demonstrou que a manutenção da decisão 

confrontada poderá causar-lhe lesão grave e de difícil reparação. 2- 

Prejuízo financeiro alegado passível de reversão. 3- Por ocasião da 

resolução do mérito, em caso de êxito do agravante, a quantia lhe será 

devolvida com juros e correção monetária, quiçá em dobro. RECURSO 

CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.” (TJ-RJ -  AI : 

00509797320148190000 RIO DE JANEIRO ALCANTARA REGIONAL SAO 

GONCALO 1 VARA CIVEL, Relator: PETERSON BARROSO SIMAO, Data de 

Julgamento: 29/09/2014, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 01/10/2014) Assim, conforme se 

depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos 

carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do 

fato que se propõe (art.300, CPC). Por fim, entendo que o caso em tela 

não preenche os requisitos da tutela provisória de urgência, eis que não 

configurado nos autos a probabilidade do direito invocado pela parte 

autora, nem mesmo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo, pois, outro caminho a ser trilhado que não o desacolhimento 
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do pleito autoral no atual estado processual, mesmo porque o autor 

quedara-se inerte desde dezembro/2016 sofrendo mensalmente 

descontos (supostamente indevidos) em seus proventos de 

aposentadoria o que por si só afasta o perigo do dano, condição sine qua 

non para o deferimento das tutelas provisórias de urgência (art.300, CPC). 

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, 

até ulteriores deliberações deste juízo. No que tange ao pleito constante 

no item ‘b’ de (fl.21 – correspondência ID 14979561, fl.19), hei por bem 

indeferir, eis que ausente de sustentáculo jurídico. Em consonância com o 

disposto no Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 17 de dezembro de 2018, às 11h00min, 

no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, 

§5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado 

as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004838-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER (ADVOGADO(A))

JANAINA INGRID DE ABREU LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

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 

nº1004838-50/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Janaína Ingrid de Abreu Lopes. Réu: Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A. Vistos, etc. Considerando os termos do petitório de 

(fls.38/40 – correspondência ID 13949429), não verifico plausividade no 

pleito autoral, assim sendo, mantenho na íntegra os termos da decisão 

atacada, por seus próprios fundamentos. Cumpram-se os demais termos 

da decisão de (fls.32/36 – correspondência ID 13614746). Intimem-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: 1010122-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

RODOAGRO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES BOM RETIRO (REQUERIDO)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010122-73/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Rodoagro Transportes Ltda. Réus: Tokio Marine Seguradora S/A. e 

Outro. Vistos, etc. RODOAGRO TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais” em desfavor de TOKIO MARINE 

SEGURADORA S/A. e COOPERATIVA DE TRANSPORTES BOM RETIRO, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de citação, vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda inicial de 

(fls.92/93 e fl.96 – correspondência ID 12102260 e ID 13912943). 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 09:30 horas, no CEJUSC. Citem-se, observando-se 

os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertadas as contestações, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 04 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008650-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS (ADVOGADO(A))

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI (ADVOGADO(A))

TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JESUS DE SOUZA OAB - 768.969.946-49 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FICSA S/A. (RÉU)

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 Judicial Eletrônico 

nº1008650-03/2018 Ação: Repetição de Indébito c/c Indenização por 

Danos Morais e Obrigação de Fazer Autora: Terezinha de Jesus de 

Souza. Réus: Banco Itaú BMG Consignado S/A e Outro. Vistos, etc. 

TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA, com qualificação nos autos, 

representada por ANTONIO DE JESUS DE SOUZA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer” em 

desfavor de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A e BANCO FICSA S/A, 

pessoas jurídicas de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de 

urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Em análise aos autos 

observa-se que a parte autora reside na comarca de Primavera do Leste – 

MT e seu procurador reside na comarca de Poxoréo – MT, conforme se 

verifica às (fl.35 e 40 – ID 15631306 e ID15631309) dos autos. É sabido 

que em princípio, em se tratando de competência territorial, de natureza 

relativa, descabe a declaração, de ofício, de incompetência do juízo, com 

consequente declinação, nos termos da Súmula nº 33 do STJ. Contudo, o 

objetivo da referida súmula, bem assim das regras processuais acerca da 

competência relativa, é facilitar o acesso da parte lesada ao Poder 

Judiciário. Evita-se, dessa forma, que o Juiz, de ofício, e sem mesmo 

saber do interesse da parte ex adversa na propositura do feito em seu 

domicílio, decline a competência para outro juízo, que, em muitos casos, 

não traz qualquer benefício às partes, senão ao próprio Magistrado que se 

verá livre de mais um processo em sua jurisdição. No entanto, essa 

faculdade não pode ser utilizada como forma de o autor buscar, dentre as 

inúmeras Comarcas do Brasil, aquela cujos precedentes lhe pareçam mais 

favoráveis, por exemplo. Ou mesmo, para buscar outras facilidades. Ora, 

não se pode cogitar que a parte eleja a comarca onde deseja ver tramitar 

seu processo quando não existe, na relação jurídica de direito material, 

nenhuma razão para que a ação seja ajuizada nesta Comarca, sob pena 

de se validar a tentativa de burla ao princípio do Juiz Natural. Assim, haja 

vista a incompetência deste Juízo e com vistas a facilitar o acesso do 

autor à Justiça, considerando a procuração acosta aos autos à (fl. 35/38 

– ID 15631306), remetam-se os autos à Comarca de Primavera do Leste – 

MT (domicílio da parte autora). Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 04 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008595-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON LUIZ NEULS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADÃO DE PEÇAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008595-52/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: 

Não-Me-Toque – RS Autor: Celson Luiz Neuls. Réu: Mercadão de Peças. 

Vistos, etc. CELSON LUIZ NEULS, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de MERCADÃO 

DE PEÇAS, pessoa jurídica de direito privado, vieram-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando que a Resolução n°11/2017/TP 

alterou a competência das Varas Cíveis desta comarca, outorgando 

poderes para o processamento de cartas precatórias; considerando que a 

presente Carta Precatória foi expedida pelo Juízo da Vara Adjunta do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Não-Me-Toque/RS; considerando 
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que as 5ª e 7ª Varas Cíveis desta Comarca têm competência para 

processar e julgar os feitos dos Juizados Especiais e cartas precatórias 

cíveis de sua competência; hei por bem em determinar a remessa destes 

autos a um dos Juizados Especiais, mediante as cautelas de estilo, eis que 

incompetente este Juízo para processar a presente missiva. Expeça-se o 

necessário. 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: 1008627-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA (ADVOGADO(A))

JULIENE GONCALVES MARTINS FERNANDES (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 

nº1008627-57/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito Autora: Juliene 

Gonçalves Martins. Ré: Distribuidora de Energia S/A – Energisa Mato 

Grosso. Vistos, etc. JULIENE GONÇALVES MARTINS, com qualificação 

nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de 

Indébito” em desfavor de DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – energisa 

mato grosso, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando o documento de (fl.04 e fls.20/23 – correspondência ID 

15619196 e ID 15619193, fl.02), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). De outro norte, indefiro o pleito de 

inversão do ônus da prova requerido no item ‘c’ de (fl.17 – 

correspondência ID 15619195, fl.12), eis que entendo, por ora, necessário 

e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, 

devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do 

processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada 

suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se 

converter o recurso em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do 

Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO 

CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

10/12/2015) Em consonância com o disposto no Novo Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 17 de 

dezembro de 2018, às 10:30 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. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 

de outubro de 2018. Luiz Antonio Sari Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000207-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICY RITIELLY SOARES DE MATOS (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000207-97.2017 Ação: Cobrança de Seguro DPVAT Autor: Gleicy Ritielly 

Soares Matos Ré: Companhia Excelsior de Seguros Vistos, etc... Gleicy 

Ritielly Soares Matos, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara com “Embargos de Declaração’ pelos fatos 

narrados no petitório ID-10639023, vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto em nosso 

ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que os 

embargos de declaração prestam-se para complementar ou aclarar as 

decisões judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, 

entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, 

da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso 

inexistam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que 

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Analisando os 

fatos elencados pela embargante, reprise do anterior, vê-se sem sombra 

de dúvidas que a mesma deseja modificar a decisão, o que não é possível, 

porque, tenho comigo que não há nenhum ponto obscuro ou omissão, 

devendo ser mantida em sua íntegra. “Não pode ser conhecido o recurso 

que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão 

recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelo de integração 

não de substituição” (STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. 

Humberto Gomes). De outro norte, verifica-se de forma cristalina que a 

embargante deve ser responsabilizada, conforme preceitua o disposto no 

§ 2°, do artigo 1026 do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé 

deve ser aplicada à parte que, no processo, age de forma maldosa, com 

dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário. Assim, a referida 

penalidade se aplica ao demandante que se utiliza de procedimentos 

escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou 

impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, 

descumprindo o dever de lealdade processual estampado no Código de 

Processo Civil. Preceitua o parágrafo segundo do artigo 1026 do Código 

de Processo Civil, em sua primeira parte, que "quando manifestamente 

protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, 

condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 

dois por cento sobre o valor atualizado da causa". Sobre o tema, leciona 

Theotônio Negrão que "os embargos declaratórios devem ser encarados 

como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A multa 

cominada no art. 535, parágrafo único, do CPC reserva-se a hipóteses em 

que se faz evidente abuso (RSTJ 30/378)" (Código de Processo Civil, 38. 

ed., Saraiva, 2006, p. 668). Neste contexto, o que vejo é que não há as 

supostas omissões do julgado em relação ao tema decidido, mas puro 

inconformismo da embargante em relação à decisão, não sustentando 

quaisquer das condições existentes nos dispositivos legais que 

prequestiona para dar lastro à pretensão deduzida. Portanto, o que vejo é 

que os embargos aviados têm o único propósito de hostilizar a decisão tal 

como produzida, declinando omissões que na verdade inexistem, de modo 

que se o embargante entende que a decisão produzida se mostra injusta, 

não será na via dos embargos declaratórios que obterão provimento 

jurisdicional colidente com aquele já manifestado, se não pela via do virtual 

recurso. Nesse sentido a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ 

RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA - MERO INCONFORMISMO - 

SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS - NÃO-CABIMENTO - 

CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO - AUSÊNCIA - EMBARGOS 

REJEITADOS - 1- Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios 
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em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de 

cabimento do recurso - Omissão, contradição ou obscuridade -, 

delineadas no art. 535 do CPC. 2- A rediscussão, via embargos de 

declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte 

Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem 

prosperar. 3- O vício que autoriza os embargos de declaração é a 

contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o 

entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na 

instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 4- Tratando-se de 

mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo 

que as questões apontadas como omitidas foram clara e 

fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são 

manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5- Embargos de 

declaração rejeitados. (STJ - EDcl-AgRg-AI 1.373.246 - (2010/0217604-0) 

- 2ª T. - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 16.05.2011 - p. 419). 

Neste contexto, os embargos são manifestamente improcedentes e 

necessariamente protelatórios, buscando a embargante o que 

efetivamente não lhe seria lícito na via eleita, o que, aliás, tem sido uma 

constante neste juízo diante da leniência com que a norma jurídica vem 

tratando a hipótese da multa processual, que no caso em tela, deve ser 

aplicada como meio de contenção da ilícita ação processual buscada já 

que os embargos declaratórios não tem por escopo a modificação do 

julgado se não o seu aclaramento, expondo, portanto, as condições 

declinadas pelo art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil. Mesmo para 

fins de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração 

deve adequar-se ao disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil. 

Ademais, em havendo recurso de apelação, talvez o embargante obtenha 

o que pretende nesta via. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos de 

declaração intentado por Gleicy Ritielly Soares de Matos, assim, via de 

consequência, imponho a embargante a multa de 1% (um por cento), 

sobre o valor dado à causa, o que deve ser atualizado (STJ-2ª T. REsp 

613.184, Min. João Otávio) nos termos do artigo 1026, parágrafo 2º do 

Código de Processo Civil, mantendo a decisão ID-10606454, em sua 

íntegra. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 

04/outubro/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003908-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR SARMENTO MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003908-66.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Itaúcard S/A 

Réu: Lindomar Sarmento Melo Vistos, etc... BANCO ITAUCARD S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou 

com ‘Ação de Busca e Apreensão’ em desfavor de LINDOMAR 

SARMENTO MELO, com qualificação nos autos, com fundamento no art. 66 

da Lei nº 4.728/65 e Decreto-Lei nº 911/69, visando ao bem descrito e 

caracterizado nos autos, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 

A ação veio instruída com os documentos necessários à espécie, sendo a 

liminar deferida e o bem apreendido, consoante se verifica pelas 

certidões. Devidamente citado, não ofereceu contestação, sendo 

decretada a revelia. Manifestou-se a parte autora, tendo requerido o 

julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no 

caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, 

de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Colhe-se dos elementos probatórios acostados aos presentes autos que o 

autor concedeu financiamento ao réu, mediante contrato de financiamento, 

onde o réu alienou fiduciariamente ao banco credor o veículo descrito e 

caracterizado no processo. Como o réu, segundo os argumentos do autor 

não honrou o compromisso assumido e estando em mora, conforme 

asseveram os documentos acostados aos autos, o autor optou pela 

busca e apreensão do bem objeto da garantia. Presentes os requisitos 

formais para sua constituição, concernente em instrumento escrito, onde 

está consignado o total da dívida, o prazo e a forma de pagamento, a taxa 

de juros, a estipulação dos demais encargos, a descrição do objeto da 

alienação bem como os elementos de sua identificação, tornava-se 

inadmissível o indeferimento da liminar requerida, pois, para tanto, 

necessário apenas e tão-somente a comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor. E, consoante se infere do processo o 

devedor está em mora que se constitui segundo os termos do art. 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei 911/69. Dessa sorte, o que é fundamental para dirimir a 

questão é saber se há mora. Esta, por descumprimento da obrigação 

contratual, ficou cabalmente comprovada. "EMENTA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA EXTRAJUDICIAL. 

POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE LABORAL DO 

DEVEDOR. O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no caso de 

alienação fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para o pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório. Em 

alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por parte do 

devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários atividade 

laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos referidos, a fim 

de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de Instrumento nº 10.399, 

rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça do Estado de 

22/setembro/99, página 10). Portanto, no caso em tela, a comprovação da 

mora ressai evidente, basta verificar o documento acostado aos autos, 

assim, não havia como não atender a súplica inicial. Ora, no caso dos 

autos, não há que se negar que a ré ocorreu em revelia, pois não 

contestou o pedido e nem efetuou o depósito do valor correspondente à 

purgação. "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor". (Art.344 

do Código de Processo Civil) É princípio corrente que, se o réu 

regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua 

omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a 

demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados 

verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador 

impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. De forma que, 

estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado a comunicação 

da mora; e, comprovada a inadimplência do réu de maneira translúcida, só 

há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por BANCO ITAUCARD 

S/A, em desfavor de LINDOMAR SARMENTO MELO, com qualificação nos 

autos, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor 

o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem. Levante-se o depósito 

judicial, facultada a venda pela autora, na forma do art. 3º, § 5º, do 

Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar a autora autorizada a 

proceder a transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos 

os títulos a eles trazidos. Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor dado à causa. Transitada em julgado e pagas as 

custas, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 04/outubro/2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-
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Processo Número: 1006081-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS RUFINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1006081-63.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S/A 

Réu: Marcelo dos Santos Rufino Vistos, etc... BANCO BRADESCO S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou 

com ‘Ação de Busca e Apreensão’ em desfavor de MARCELO RUFINO 

DOS SANTOS, com qualificação nos autos, com fundamento no art. 66 da 

Lei nº 4.728/65 e Decreto-Lei nº 911/69, visando ao bem descrito e 

caracterizado nos autos, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 

A ação veio instruída com os documentos necessários à espécie, sendo a 

liminar deferida e o bem apreendido, consoante se verifica pelas 

certidões. Devidamente citado, não ofereceu contestação, sendo 

decretada a revelia. Manifestou-se a parte autora, tendo requerido o 

julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no 

caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, 

de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Colhe-se dos elementos probatórios acostados aos presentes autos que o 

autor concedeu financiamento ao réu, mediante contrato de financiamento, 

onde o réu alienou fiduciariamente ao banco credor o veículo descrito e 

caracterizado no processo. Como o réu, segundo os argumentos do autor 

não honrou o compromisso assumido e estando em mora, conforme 

asseveram os documentos acostados aos autos, o autor optou pela 

busca e apreensão do bem objeto da garantia. Presentes os requisitos 

formais para sua constituição, concernente em instrumento escrito, onde 

está consignado o total da dívida, o prazo e a forma de pagamento, a taxa 

de juros, a estipulação dos demais encargos, a descrição do objeto da 

alienação bem como os elementos de sua identificação, tornava-se 

inadmissível o indeferimento da liminar requerida, pois, para tanto, 

necessário apenas e tão-somente a comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor. E, consoante se infere do processo o 

devedor está em mora que se constitui segundo os termos do art. 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei 911/69. Dessa sorte, o que é fundamental para dirimir a 

questão é saber se há mora. Esta, por descumprimento da obrigação 

contratual, ficou cabalmente comprovada. "EMENTA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA EXTRAJUDICIAL. 

POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE LABORAL DO 

DEVEDOR. O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no caso de 

alienação fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para o pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório. Em 

alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por parte do 

devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários atividade 

laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos referidos, a fim 

de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de Instrumento nº 10.399, 

rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça do Estado de 

22/setembro/99, página 10). Portanto, no caso em tela, a comprovação da 

mora ressai evidente, basta verificar o documento acostado aos autos, 

assim, não havia como não atender a súplica inicial. Ora, no caso dos 

autos, não há que se negar que a ré ocorreu em revelia, pois não 

contestou o pedido e nem efetuou o depósito do valor correspondente à 

purgação. "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor". (Art.344 

do Código de Processo Civil) É princípio corrente que, se o réu 

regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua 

omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a 

demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados 

verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador 

impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. De forma que, 

estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado a comunicação 

da mora; e, comprovada a inadimplência do réu de maneira translúcida, só 

há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por BANCO BRADESCO 

S/A, em desfavor de MARCELO DOS SANTOS RUFINO, com qualificação 

nos autos, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do 

autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem. Levante-se o 

depósito judicial, facultada a venda pela autora, na forma do art. 3º, § 5º, 

do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar a autora 

autorizada a proceder a transferência a terceiros que indicar e 

permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. Transitada em 

julgado e pagas as custas, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04/outubro/2018.- Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005624-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RIGON (AUTOR(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005624-31.2017 Ação: Conhecimento Autor: Luiz Rigon Réu: Banco 

Bradesco Financiamentos S/A Vistos, etc... LUIZ RIGON, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a 

presente 'Ação de Conhecimento' em desfavor de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, aduzindo: “Que, em data de 24 de março de 2009, 

adquiriu um veículo por meio de contrato de arrendamento mercantil n° 

40390165360, pelo valor de R$ 21.035,09 (vinte e um mil, trinta e cinco 

reais, nove centavos), em 60 parcelas, as quais restaram quitadas, sendo 

que o último pagamento ocorreu em 24 de março de 2014; que, muito 

embora tenha quitado o financiamento, o réu não providenciou a baixa do 

gravame; que, somente em 17 de fevereiro de 2017, após reconhecer que 

a dívida estava paga é que o réu enviou o CRV ao consumidor; que, 

dirigiu-se ao DETRAN para efetuar a transferência, não obteve êxito, uma 

vez que o réu não efetuou a baixa do gravame até a presente data, 

causando vários transtornos à pessoa do autor; que, há falha na 

prestação do serviço, assim, requer a procedência da ação, com a 

condenação do réu em danos morais, bem como nos demais encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência 

judiciária”. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, 

sobrevindo recurso de agravo de instrumento, o qual restou provido. Foi 

designada audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo 

êxito. Devidamente citado, apresentou contestação, onde procura rebater 

os argumentos levados a efeito pelo autor, dizendo: “Que, em que pese o 

contrato estar liquidado, o gravame não foi baixado face o financiado não 

ter emitido o documentos em seu nome e com alienação; que, era de sua 
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responsabilidade, conforme artigo 123 do CTB, bem como era 

responsabilidade do vendedor – autor – efetuar a comunicação da venda 

ao órgão de trânsito; que, nenhuma das partes tomou providência; que, 

não houve falha na prestação do serviço, por isso, não há que se falar em 

dano moral, mesmo porque, no caso se trata de mero dissabor, assim, 

pugna pela improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus 

da sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, manifestou-se 

o autor; Foi determinada a especificação das provas, tendo a parte autora 

requerido o julgamento antecipado da lide ID-14207644; e, o réu, nada 

requereu, conforme certidão ID-15198527, 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. Luiz Rigon aforou a presente 

ação em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A, porque, 

segundo a inicial havia um relacionamento comercial entre as partes, 

concernente ao contrato de arrendamento mercantil n° 40390165360, 

referente a compra do veículo placa NJC-1713, pelo valor de R$ 21.035,09 

(vinte e um mil, trinta e cinco reais, nove centavos), a ser pago em 60 

(sessenta) parcelas, tendo como início o dia 24 de novembro de 2009, e 

final em 24 de março de 2014. Ocorre que passado vários anos, o réu não 

providenciou a baixa do gravame junto ao DETRAN, experimentado, com 

tal fato, vários contratempos, por isso, busca haver indenização por 

danos morais. Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas 

pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na 

peça defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a 

culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à 

empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, 

naquele momento exigia. É de conhecimento geral que após o cumprimento 

das obrigações por parte do devedor, a instituição financeira 

providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do 

gravame junto ao órgão de trânsito no qual o veículo estiver registrado e 

licenciado, no prazo máximo de dez dias. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. BAIXA DO IMPEDIMENTO DE 

TRANSFERÊNCIA NO DETRAN. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA ANTES CREDORA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. 

MANUTENÇÃO. - Se é a instituição financeira quem procede ao 

lançamento do impedimento e dele se aproveita, cabe também a esta, 

satisfeito seu crédito, diligenciar a fim de que seja baixado o gravame no 

departamento de trânsito, possibilitando que o proprietário do bem exerça 

livre e integralmente os direitos de que dispõe, notadamente o de alienar o 

veículo. (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0151.10.003381-1/001 - Rel. Des. 

José Marcos Vieira - Julgamento em 07/03/2012 - Publicação no DJe em 

16/03/2012). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL. LEASING. QUITAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. 

OBRIGAÇÃO DO ARRENDATÁRIO ADQUIRENTE. BAIXA DO GRAVAME. 

INCUMBÊNCIA DO ARRENDANTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

MERO ABORRECIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - (...) A liberação da restrição 

sobre o veículo junto ao DETRAN, após a quitação do contrato, cabe ao 

arrendante, conforme o disposto no artigo 2º da Resolução nº 124 do 

CONTRAN. (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.604478-9/001 - Rel. 

Des. Sebastião Pereira de Souza - Julgamento - 29/02/2012 - Publicação 

no DJe em 09/03/2012). 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." 

Por sua vez, o artigo 14, do mesmo diploma, o fornecedor responde 

independente de culpa pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do 

serviço. "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." 

A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, 

como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8ª ed., 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22: "Nos casos de responsabilidade 

objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a 

reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo 

prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva 

propriamente dita ou pura). Quando a culpa é presumida, inverte-se o 

ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o 

dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. 

Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva 

porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa 

presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por 

exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do 

animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das 

excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi. Se o réu 

não provar a existência de alguma excludente, será considerado 

culpados, pois sua culpa é presumida. Há casos em que se prescinde 

totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade 

independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre 

a ação e o dano." Deste modo, a demora injustificada na baixa do gravame 

pela instituição financeira, em razão da falha na prestação do serviço, 

causou transtornos e humilhações ao autor que ultrapassam a condição 

de mero aborrecimento, ensejando em dano moral patente de ser 

indenizável. Nesse sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – 

INDENIZATÓRIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EXTRA PETITA – AGRAVO 

RETIDO PROVIDO -LEASING – CONTRATO QUITADO – BAIXA DE 

GRAVAME NÃO EFETUADA – ATRASO NA ENTREGA DO DUT - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CARACTERIZADO – 

QUANTUM ARBITRADO MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO. [...] 2- Em 

virtude do ilícito praticado pelo recorrente o recorrido ficou impedido de 

exercer plenamente os direitos inerentes à propriedade do bem, pois não 

pôde transferir a titularidade do bem para seu nome junto ao órgão de 

trânsito, o que somente seria possível com a anuência do credor 

fiduciário. 2 - Cuida o caso de responsabilidade objetiva, porquanto se 

trata de falha na prestação de serviços por parte do recorrente, que, 

independentemente de ter procedido com negligência ou imprudência, não 

procedeu a baixa do gravame. [...]”. (TJMT - Ap 75302/2015, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – BAIXA GRAVAME – 

QUITAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEMORA NA BAIXA 

- DANO MORAL – Fl. 8 de 14 QUINTACÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 

18673/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL RELATORA:DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA CARACTERIZADO – 

QUANTUM RAZOAVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. [...] Ocorrido a quitação do contrato de 

financiamento a instituição financeira tem responsabilidade a financeira de 

adotar as medidas cabíveis para que seja efetivada a baixa do gravame 

existente sobre o bem junto ao Órgão competente, nos termos do art. 9 da 

Resolução nº 320, de 05/06/2009 do CONTRAN – Conselho Nacional de 

Trânsito. A demora injustificada na baixa do gravame pela instituição 

financeira constitui falha na prestação dos serviços e abuso de direito e 

impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário, transtorno 

que supera o mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos 

morais. [...]”. (TJMT - Ap 154973/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, Publicado no 

DJE 03/02/2017) “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – 

FINANCIAMENTO – GRAVAME INDEVIDO DO VEÍCULO – DANO MORAL – 

VALOR – MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO DESPROVIDO. O gravame indevido sobre o veículo é suficiente 

para gerar o dano que deve ser reparado. Na forma do art. 373, I e II, do 

CPC/2015, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu 

dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus 

do qual não se desincumbiu. [...]”. (tjmt - Ap 137490/2016, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016). No caso em desate, restou 

incontroverso que as partes celebraram contrato de arrendamento 

mercantil, qual seja, compra e venda do veículo descrito e caracterizado 

nos autos, o qual restou devidamente quitado, aliás, fato confessado pelo 

réu. A empresa e a ré, por sua vez, nada centraram aos autos no sentido 

de minorar a situação incômoda em que se encontra. Dito isso, resta-nos 

saber se o ato levado efeito pela ré – demora da baixa do gravame - pode 

resultar na condenação da ré em indenização por danos morais. A meu 
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ver sim, pois a demora injustificada, consoante a própria confissão do réu 

caracteriza o danum in re ipsa ao consumidor, prescindindo de prova à 

ocorrência de prejuízo concreto. Quanto ao dano moral puro, ensina 

Sérgio Cavalieri Filho: [...] por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do 

dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a 

comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível 

exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Nesse 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em 

outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do 

próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência 

comum. (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 

100) Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE BAIXA DE GRAVAME - DÉBITO QUITADO - 

OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS - 

CONFIGURAÇÃO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO DO 

VALOR - CAMBIMENTO. - Enseja dano moral a conduta da instituição 

financeira que deixa de providenciar a baixa do gravame do veículo após 

a integral quitação do débito, sendo certo que tal atitude ultrapassa os 

limites do mero aborrecimento. - O valor fixado deve proporcionar a justa 

compensação do ofendido e atender ao caráter pedagógico da 

condenação em relação ao ofensor. - A quantia não pode ser fixada em 

valor tão elevado que importe enriquecimento sem causa, nem tão ínfimo 

que não seja capaz de reparar a ofensa causada nem sirva para coibir a 

conduta lesiva. (TJMG - Apelação Cível 1.0106.13.003395-9/001, 

Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 26/11/2015, publicação da súmula em 10/12/2015). 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO 

INDEVIDA DE GRAVAME JUNTO AO DETRAN - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - MULTA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - FIXAÇÃO - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS COM OBSERVÂNCIA DO ART. 20 DO 

CPC. -O fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação 

dos serviços. Comete ato ilícito a instituição financeira que mantém 

indevidamente gravame sobre o veículo quitado. - A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, 

punitivo e reparatório. - A fixação dos honorários advocatícios deve 

observar os limites quantitativos e qualitativos previstos no art. 20 do CPC. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0002.14.000010-6/001, Relator(a): Des.(a) 

Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2015, 

publicação da súmula em 09/10/2015) Portanto, caracterizado está o 

dever de indenizar. No tocante ao quantum indenizatório, prima-se pela 

razoabilidade na fixação dos valores de indenização. É importante levar 

em consideração que a indenização deve alcançar valor tal que sirva de 

punição para o réu, bem como que sirva de compensação ao autor pela 

ofensa sofrida, mas que não configure enriquecimento sem causa a este. 

Maria Helena Diniz ensina: "(...) o juiz determina, por equidade, levando em 

conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' da indenização devida, 

que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser 

impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um 

misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua 

função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 

compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, 

proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de 

dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais 

que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento" (A 

Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, 

nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9). Do cotejo dos autos, restou evidenciada a má 

prestação de serviço e o descaso da empresa ré com o consumidor. 

Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este 

consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente atingida em 

sua honra pela atitude arbitrária do ofensor. O dano moral, nos dizeres de 

Antônio Chaves "é a dor resultante de violação de um bem juridicamente 

tutelado sem repercussão patrimonial". (Chaves, Antônio. Tratado de 

Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. Revista dos Tribunais. 1995). Rizzato Nunes 

ao tratar dos danos morais discorre que: "... o dano moral é aquele que 

afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o 

ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor econômico mas causa 

dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida pelo 

indivíduo." (citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema do 

Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 

2006. pág. 132). 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) Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos 

como o dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, algo até impossível, 

exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a 

ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o dano 

moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato ofensivo, 

de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis facti, que 

decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, 

Programa de Responsabilidade Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92). 

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, 

o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa do 

autor, resta fixar o quantum indenizável. Ademais, a prova do dano moral 

reclama simples demonstração do ato ilícito. Sobre a matéria, pertinente a 

transcrição doutrinária de Carlos Alberto Bittar: "Na concepção moderna 

da teoria de reparação de danos morais prevalece de início, a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação. Com isto, verificado o evento danoso, surge 'ipso facto' a 

necessidade de reparação, uma vez que presentes os pressupostos de 

direito" (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 - p. 202). Por isto, 

ao contrário do que diz a empresa ré, o dano moral configurou-se de modo 

cabal devendo ser ressarcido, como já consignado. Quanto à dosagem da 

indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento 

judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo 

caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Sendo 

morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será 

estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se 

apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão 

da lesão sofrida pela vítima. Também é importante que fique consagrada a 

adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar 

cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular 

desfalque da outra. A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode 

ser mantida em qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz 

deverá portar-se com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como 

meta a prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre 

destacar, igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo 
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julgador deverá estar a de não transformar a indenização em algo 

meramente simbólico, pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a 

responsabilidade civil como instituto destinado a promover a reparação de 

injustas e danosas agressões. Caio Mário da Silva Pereira leciona: "O 

problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação 

do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de 

assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é 

própria da indenização do dano material, corresponderá à função 

compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção 

desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o 

princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na 

reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima" 

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60). O numerário deve 

proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, 

produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los 

de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de 

situações como a descrita nestes autos. Segundo Carlos Roberto 

Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem preocupado o 

mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que existam 

parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o ressarcimento do 

dano material procura colocar a vítima no estado anterior, recompondo o 

patrimônio afetado mediante a aplicação da fórmula 'danos 

emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral objetiva 

apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em todas as 

demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o mesmo 

problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes e 

definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, 

Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569). Assim, irrefragavelmente provado que 

houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, 

dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum 

indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 12.000,00 (doze 

mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve 

levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente 'Ação de Conhecimento" promovida por LUIZ RIGON, em 

desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com qualificação 

nos autos, para o fim de condenar o réu no pagamento da importância de 

R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser 

corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar 

desta decisão, bem como das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

condenação. Cumpra-se de imediato a decisão constante ID-14207817, 

devendo a empresa ré baixar o gravame no prazo consignado na 

respeitável decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 04/outubro/2.018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008428-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE SHIGUEO KIMURA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008428-35/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Administradora de Consórcios LTDA. Réu: Jorge Shigueo Kimura Junior. 

Vistos, etc. BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, propôs a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor de JORGE SHIGUEO KIMURA JUNIOR, 

com qualificação nos autos, a autora em sua exordial pugna pela busca e 

apreensão liminar do bem. Por fim, compulsando os autos verifica-se que 

o réu sequer fora citado; que, a parte autora requereu a desistência da 

ação à (fl.66 – correspondência ID 15573489). É o relatório necessário. D 

E C I D O: Trata-se de ação de busca e apreensão, proposta pela parte 

autora em 24.09.2018, entretanto, a parte autora pugna pela extinção do 

feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Portanto, não há que se falar em interesse processual na 

presente, sendo esta uma das condições da ação, nesse sentido é a 

jurisprudência: “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO 

COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. Nos termos do art. 267, VIII do CPC, 

extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando o autor desistir 

d a  a ç ã o . ”  ( T J - S P  -  A R :  6 0 3 8 4 8 0 2 0 1 0 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA 

DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, VIII, DO CPC. PROCESSO 

AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. (Apelação Cível Nº 70047288766, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado 

em 15/03/2012)” (TJ-RS - AC: 70047288766 RS , Relator: Agathe Elsa 

Schmidt da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2012, Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2012) (grifei) Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem 

resolução do mérito a presente “Ação de Busca e Apreensão” promovida 

por BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em 

desfavor de JORGE SHIGUEO KIMURA JUNIOR, com qualificação nos 

autos, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Custas pela autora. Sem honorários porque não houve citação, 

certifique-se o trânsito em julgado ante a desistência do prazo recursal, 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo (art.90, CPC). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009882-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOMINGUES BUENO (AUTOR(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar sobre a correspondência 

(AR) ID 14887647, a qual foi recebida por pessoa diversa daquela de seu 

destinatário, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003918-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LURDILENE FURTADO BORGES (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

 

Intimação do procurador do autor para, querendo, impugnar a Contestação 

ID 14734862, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003580-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FABRICIO ALEXANDRINO MARTINS (RÉU)

REGINA VALERIA CARDOSO SILVA ALEXANDRINO (RÉU)

A F A MARTINS & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do procurador da parte autora para se manifestar sobre as 

Correspondências devolvida ID’s 14670496, 14670828 e 14671034, no 

prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003109-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL DAVID TSCHERNOCHA (REQUERIDO)

 

Intimação do procurador da parte autora para se manifestar sobre a 

Certidão negativa do Oficial de Justiça ID 14326651, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005914-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BEZERRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EDUARDO CASTOR DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (RÉU)

RAPHAEL TAVARES NEVES SOUZA (RÉU)

JOAO PEDRO GONCALVES VIDOTTI (RÉU)

BAR E RESTAURANTE DITADO POPULAR LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do procurador do autor para, querendo, impugnar a Contestação 

ID 13862791, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005087-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA (ADVOGADO(A))

VILSON DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

 

Intimação do procurador da parte autora para se manifestar sobre a 

Correspondência devolvida ID’s 14037543 e 14039016, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006985-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

R JOANA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS CREMONEZ (RÉU)

 

Intimação do procurador da parte autora para se manifestar sobre a 

Correspondência ID 14567850, a qual foi recebida por terceira pessoa 

diversa daquela de seu destinatário, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006558-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS ALMEIDA ARARA (REQUERENTE)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS (ADVOGADO(A))

JEFERSON ARAUJO DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do procurador da parte autora para se manifestar sobre a 

Correspondência devolvida ID’s 14033941 e 14035354, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008991-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CIDALIA ARAUJO FERREIRA (REQUERENTE)

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimação do procurador do autor para, querendo, impugnar a Contestação 

ID 13511487, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008396-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ALAIN FERNANDO SIMIONI LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (RÉU)

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimação do procurador do autor para, querendo, impugnar a Contestação 

ID 12642739, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010251-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR APARECIDO ALEXANDRE (REQUERENTE)

Solange Santana de Almeida (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Intimação do procurador do autor para, querendo, impugnar a Contestação 

ID 13170147, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002555-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO RIBEIRO ROCA (REQUERENTE)

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REQUERIDO)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação do procurador do autor para, querendo, impugnar a Contestação 

ID 14765184, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003612-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO MORAES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do procurador do autor para se manifestar sobre a certidão 

negativa do Oficial de Justiça ID 14479509, no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005138-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA (ADVOGADO(A))

ALBERTO XAVIER DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

 

Intimação do procurador da parte autora para se manifestar sobre a 

Correspondência devolvida ID’s 14671411, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002889-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)
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LEONARDO RANDAZZO NETO (ADVOGADO(A))

MARA LIDIA SEIXAS RODRIGUES JERONIMO (EXECUTADO)

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (EXECUTADO)

 

Intimação do patrono do Exequente/Embargado para, querendo, 

manifestar-se, no prazo legal, sobre os Embargos à Execução ID 

14400915.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004431-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO LOPES DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do procurador da parte autora para se manifestar sobre a 

Certidão negativa do Oficial de Justiça ID 14129104, requerendo o que de 

direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005786-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. TRENEPOHL (AUTOR(A))

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste sobre a petição e 

documentos ID 14213260, no prazo legal, requerendo o que de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008147-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA SILVA PORTELA (AUTOR(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008147-79/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Manoel da Silva Portela. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. MANOEL DA SILVA PORTELA, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito” em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, carreando aos autos 

comprovante de quitação da referida Unidade Consumidora sob nº 

6/2118944-4, no período compreendido entre janeiro/2017 e 

setembro/2018, cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 03 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito, em substituição legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 441948 Nr: 10617-81.2010.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, RICARDO JOSE KULEVICZ, RENATA 

CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar sobre a certidão de fls. 

156, requerendo o que de direito no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755038 Nr: 10312-58.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA GOMES, ASSOCIAÇÃO 

DE AMIGOS MOTOTAXISTAS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - AAMOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Antonio Ferreira Gomes, Cpf: 

37807862149, Rg: 753 600 SSP MT Filiação: Benedito Ferreira Gomes e 

Joana do Nascimento Ferreira, data de nascimento: 11/11/1965, 

brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, divorciado(a), moto taxista, 

Endereço: Av. Marecgal Rondon N°1880, Bairro: Centro, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Avalista (requerido): Associação de Amigos Mototaxistas do Município de 

Rondonópolis - Aamor, CNPJ: 06060300000142, brasileiro(a), Endereço: 

Av. Marechal Rondon, Nº 1880, Ao Lado da Farmácia Santa Inês, Bairro: 

Centro, Cidade: Rondonopolis-MT

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 788500 Nr: 9627-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BOSCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDEL DE SOUZA GIROTTO, ANTONIO 

SIRILO DE RESENDE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 Intimação dos procuradores da partes requerida da r. decisão de fls 261, 

parte final trascrita:

A fim de conferir prosseguimento no feito, havendo necessidade de 

produção de prova oral, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 21 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.: 815453 Nr: 1391-42.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRB ALIMENTOS LTDA OU MASTER 

AGROINDUSTRIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DIAS - OAB:16.127-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAISE CAROLINE PRADELA 

ALVES DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT13.232

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer em Cartório a fim de retirar 

o Termo de Penhora para as providências junto ao Cartório /competente.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 788102 Nr: 9475-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA ME, 

CRISTIANO DA SILVA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, 

VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça a ser cumprida no Bairro Jardim Dom 

Bosco – Rondonópolis - MT. O pagamento deverá ser realizado pela CPD - 

Central de Pagamento de Diliências, mediante guia extraído no site do 

TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 793681 Nr: 11737-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDREY DOS SANTOS FERREIRA, ARLETE 

DOS SANTOS FERREIRA, JOSE CARLOS FERREIRA, SANTOS FERREIRA E 

FERREIRA LTDA, NECI DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para, no prazo legal, manifestar 

acerca dos requeridos o Sr. AUDREY DOS SANTOS FERREIRA e a Sra. 

ARLETE DOS SANTOS FERREIRA, vez que não foram citados até a 

presente data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 418626 Nr: 1079-13.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAIA MUHAMAD ABDEL JALIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MARTELO NETO, KATIA MARTINS 

MARTELO, ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, NEUZA 

NOVAES ROCHA, NEUZA NOVAES ROCHA, ESPÓLIO DE JORGINA 

NOVAES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B

 INTIMAÇÃO do patrono da parte requerida, a Dra. JANAÍNA DE FRANÇA 

BORGES, inscrita na OAB/MT 18.745-B, para manifestar acerca do r. 

Despacho de fls. 186, vez que a publicação não saiu em nome desta.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 762714 Nr: 14792-79.2014.811.0003

 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: LWMDS, SONIA MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA CONRAD LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:15143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 Vistos etc.Trata-se de ação declaratória de inexistência de vínculo 

jurídico c/c indenização por dano moral ajuizada por LUCAS WAGNER 

MONTEIRO DE SOUZA em desfavor de TORNEARIA CONRAD LTDA, 

ambos devidamente qualificados na exordial.No prazo da defesa, pugna a 

requerida pela denunciação da lide da empresa Rodolucas Transporte 

Ltda Me. afirmando ser parte legítima para compor a lide no pólo passivo 

da presente demanda, com fundamento no art. 70, III do CPC (fls. 36/37).O 

pleito da requerida não merece acolhida, pois, no que tange à denunciação 

da lide, por certo é princípio corrente que só é obrigatória quando resulte 

da lei ou do contrato o dever de indenizar regressivamente.“A 

denunciação da lide só deve ser admitida quando o denunciado esteja 

obrigado, por força de lei ou do contrato, a garantir o resultado da 

demanda, caso o denunciante resulte vencido, vedada a intromissão de 

fundamento novo não constante da ação originária” (RSTJ 142/346).Dessa 

forma, impossível trilhar outro caminho senão o do indeferimento da 

denunciação da lide pretendida, haja vista não haver pertinência no 

pleito.Assim, não estando diante da figura do litisconsorte necessário e 

não havendo como incidir na hipótese no artigo 70, inciso III, do Código de 

Processo Civil, hei por bem em indeferir o pedido de denunciação 

formulado.Da mesma forma, não merece acolhida o pedido de chamamento 

ao processo da aludida empresa (Rodolucas Transportes Ltda-Me), visto 

que a solidariedade prevista no art. 130 do CPC/15 decorre de lei ou 

vontade das partes, não tendo restado evidente nos autos qualquer das 

hipóteses elencadas no diploma legal.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 400961 Nr: 14482-20.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO, ALEXANDRE LIMA ROSSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA CRISTINA DE LIMA MAGGI SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA LUIZA GREGORIO 

AZEVEDO - OAB:OAB/MT 19-388, HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT

 IMPULSIONO os presentes autos para o fim de intimar a parte executada 

para cumprir a r. Sentença, nos termos da Certidão de Impulsionamento de 

fls. 237 e pedido de fls. 232/235.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 777580 Nr: 5294-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE RODRIGUES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, Rubens Gaspar Serra - 

OAB:119.859-SP

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 156/161, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. INTIMANDO o devedor para 

cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 423801 Nr: 6019-21.2009.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARINO FERNANDES & CIA LTDA - 
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CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERT WILLIAN ROSA DE ABREU ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10657/O

 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 os procuradores das partes, para manifestarem acerca 

do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entenderem de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716425 Nr: 11804-56.2012.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARINO FERNANDES & CIA LTDA - 

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERT WILLIAN ROSA DE ABREU ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:MT/10.657

 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 os procuradores das partes, para manifestarem acerca 

do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 708765 Nr: 3646-12.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - OAB:19989/O, 

MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO - OAB:11328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 159/161, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. INTIMANDO o devedor para 

cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704684 Nr: 12662-24.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M L L DE SOUZA ME, MARI LUCIA LIMA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte exequente para indicar providência 

destinada à citação dos devedores, em 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, conforme R. Decisão de fls. 92.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007269-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PRADO DE CAMPOS (AUTOR(A))

V. P. D. S. (AUTOR(A))

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

M. E. P. D. S. (AUTOR(A))

GERALDO ROBERTO PESCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007269-57/2018 Ação: Indenização Autores: Adriana Prado de 

Campos e Outros. Réu: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A. Vistos, etc. ADRIANA PRADO DE CAMPOS, M. E. P. S, V. P. S. e 

JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR, com qualificações nos autos, 

ingressaram neste juízo com a presente “Ação de Indenização” em 

desfavor ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de 

urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora em sua 

exordial que é consumidora de energia elétrica da Unidade Consumidora 

nº6/1976526-2; que, a ré imputa-lhe no importe de R$5.483,72 (cinco mil e 

quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), valor este 

que corresponde à fatura referente março/2018, com vencimento para o 

dia 30.05.2018, conforme documento de (fl.50 – correspondência ID 

15435819); que, a referida fatura corresponde a recuperação de 

consumo, em conformidade com os documentos de (fl.50 – 

correspondência ID 15435819). Ademais, comprovara nos autos que se 

encontra adimplente com as demais faturas regulares da referida unidade 

consumidora, em conformidade com o extrato emitido pela parte ré 

(fl.42/44 – correspondência ID 15141230). Por derradeiro, a parte autora 

requer em sede de tutela provisória de urgência que a parte ré 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora 

em questão, sob pena de multa diária, nos termos do item ‘9.2’ de (fl.12 – 

correspondência ID 15054327, fl.09). D E C I D O: Considerando os 

documentos de (fls.19/25 – correspondência ID 15054512 e ID 15054573), 

hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme se 

depreende da ação proposta pela autora, vê-se que os elementos 

carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do julgador do fato 

que se propõem. Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que 

existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes 

motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são 

verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade 

de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do 

não uso do direito desde logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará à ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em 

relação à autora. Assim, analisando detidamente os autos, vislumbra-se 

que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela antecipada, 

senão vejamos: A requerida, ao constatar a falha nos medidores de 

energia elétrica, e após realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura 

com os valores que ela entende serem devidos, compelindo seu cliente ao 

seu pagamento, sob pena da suspensão do fornecimento de energia. 

Sabe-se que as concessionárias de serviço público, não podem se valer 

do corte de energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores 

ao pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o 

consumo real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO 

PRETÉRITO. AUSENCIA DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E 

AMEAÇA AO CONSUMIDOR. CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no 
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julgamento do Resp. 772.489/RS, bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, 

assentou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por diferença de tarifa, a título de 

recuperação de consumo de meses, em face da essencialidade do 

serviço, posto bem indispensável à vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. 

Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 04.05.06). E ainda: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA – CEMIG – CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL 

– INADIMPLENCIA DE FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE 

FATURAMENTO – DISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA 

AFERIÇÃO DO VALOR – RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO 

EM RAZÃO DESTE DÉBITO – DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – 

INDEFERIMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PARCIALMENTE CONCEDIDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A 

concessionária do serviço público não pode se valer do corte de energia 

para compelir o consumidor ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de 

faturamento, sob pena de violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve 

ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no 

fornecimento do serviço de cunho essencial, quando em discussão os 

critérios adotados para aferição do valor correspondente ao 

refaturamento e para determinar o restabelecimento dos serviços 

interrompidos por estes débitos. (...).” (grifei) (TJ/MG, nº única: 

0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio Vilela, Dt julg. 01/06/10) 

Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de elétrica, em virtude de 

faturas eventuais, emitidas em razão de consumo entendido pela 

requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não deve 

prevalecer. O corte, somente seria possível nos casos de 

inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês, o que é 

questionado no caso dos autos. Assim, defiro a tutela provisória de 

urgência suplicada na inicial, para determinar que a empresa ré 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora 

sob nº6/1976526-2, no que tange à suspensão vinculada ao importe de 

R$5.483,72 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e 

dois centavos), correspondente à fatura referente março/2018, com 

vencimento para o dia 30.05.2018, conforme documento de (fl.50 – 

correspondência ID 15435819, sob pena de aplicação de astreintes no 

valor de R$300,00 (trezentos reais), limitando-se a importância de 

R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo). Em 

consonância com o disposto no Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 18 de novembro de 2018, 

às 09:30 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. 

Vista ao Ministério Público (art. 178, II, NCPC), após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se de imediato. Roo-MT, 03 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000498-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPHE DINIZ (EXECUTADO)

GERASOL COMERCIO DE ENERGIA SOLAR LTDA - EPP (EXECUTADO)

CLAUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA DINIZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA COMPROVAR O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NOS 

TERMOS DA CERTIDÃO ID. 15702914.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004451-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER LIVROS LOCADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA COMPROVAR O 

RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE 

CITAÇÃO NO NOVO ENDEREÇO INFORMADO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005894-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES TEIXEIRA (REQUERENTE)

MAICON ANTONIO FLORENCIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA, QUERENDO, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO 

E DOUCMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004384-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDINEY DE JESUS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004384-07.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço do requerido Aldiney de Jesus Alves (CPF nº 

023.533.591-67), com a utilização, apenas, dos Sistemas disponíveis a 

este juízo para tal finalidade, quais sejam: BacenJud e Infojud. Vindo as 

informações, dê-se vista ao autor para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 04 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001164-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

ERIK SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON LIMA DOS SANTOS (RÉU)

JULIANA DE SOUZA BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001164.98.2017.8.11.0003. Vistos etc. Apesar do autor 

não ter logrado êxito em localizar o paradeiro dos requeridos, 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 dos réus Juliana de Souza Barros (CPF nº 080.661.206-13) e 

Wanderson Lima dos Santos (CPF nº 005.776.121-31), com a utilização 

dos Sistemas BacenJud e Infojud, disponíveis para tal finalidade. Vindo as 

informações, cite os demandados 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, nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC, observando 

que o demandante é beneficiário da justiça Gratuita. Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 04 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003302-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO COELHO PACINI (REQUERENTE)

AYRTON CAMPOS MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Talita Lorrayne do Nascimento Rosa Leite (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA CIÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA DE 

CITAÇÃO DA REQUERIDA TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA 

LEITE - ID. 15233051, DEVENDO INDICAR MEIOS PARA PROSSEGUIMENTO 

DO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002465-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIZON LOPES CORREIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA INDICAR MEIOS PARA O 

REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003756-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO (ADVOGADO(A))

SORAYA PORTELA GOMES PAIM (AUTOR(A))

G. G. P. P. (AUTOR(A))

BALTAZAR COELHO PAIM (AUTOR(A))

F. G. P. P. (AUTOR(A))

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004084-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005809-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA SIMIANO SOUZA (REQUERENTE)

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS , NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000786-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECUPERADORA DE CAMINHOES RONDONOPOLIS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

JULIANO ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

JULIO MENDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO 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, BEM 

COMO DA CERTIDÃO ID. 15046814.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006121-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DANIEL PINHEIRO BARRETO (EXEQUENTE)

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (EXECUTADO)

MARCOS LEAO CAVALCANTE (EXECUTADO)

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002513-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI (ADVOGADO(A))

CARLOS FERREIRA GRACIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO PELA PARTE REQUERIDA 

ID. N. 15696077, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001733-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN MELLO WALTER (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. N.15755218, NO 

PRAZO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002913-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CARNEIRO (AUTOR(A))

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002913-19.2018.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. O autor pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência 

para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a 

alegação de que não entabulou o contrato que ensejou a negativação em 

seu nome. O requerente comparece aos autos (Id. 15432879) e informa 

que já houve a baixa da restrição existente em seu nome na forma 

pleiteada nos autos. Portanto, resta evidente que a tutela vindicada nos 

autos, perdeu seu objeto, pelo que deixo de apreciá-la. Tendo em vista 
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que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Expeça 

o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 04 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 46749 Nr: 595-19.1977.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ZEFERINO PRETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WARNER GOMES FERNANDES JUNIOR, 

MARCELO GOMES FERNANDES, ESPÓLIO DE WALTER GOMES 

FERNANDES, JURACY KNUPPEL FERNANDES, ISABEL CRISTINA GOMES 

FERNANDES, WAINER GOMES FERNANDES, WALSH GOMES 

FERNANDES, GENY CASTRO FERNANDES, DEAYSE BELLUCI 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:MT/5398, MÔNICA CABRAL SERAFINI - OAB:RS/33249, RICARDO 

MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BALTHAZAR JOSÉ ESTEVES 

DE ALMEIDA - OAB:17.304/SP, GABRIELA THAÍS DELÁCIO - 

OAB:369916, JOAO BASSANI - OAB:58.064/SP, MARCIA APARECIDA 

DE SOUZA - OAB:OAB/SP 119.284, MAURO VIOTTO - OAB:1806-A/PR, 

PEDRO GELSI - OAB:27838/SP

 Código Processo nº. 46749

Vistos etc.

 Os devedores Espólio de Walter Gomes Fernandes, Walsh Gomes 

Fernandes e Dayse Belucci Fernandes comparecem aos autos e 

requerem a tutela de urgência, a fim de declarar a impenhorabilidade dos 

imóveis, objetos das matrículas nº. 4.919, nº. 3.432, nº. 5.224, e nº. 7.919, 

do CRI da Comarca de Marília/SP, sob o argumento de que constituem bem 

de família (fls. 2.551/2.556).

 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.

Em análise dos documentos carreados aos autos, observa-se que é 

incabível a concessão da tutela pretendida neste presente momento, vez 

que se faz necessária a constatação nos referidos imóveis.

Destarte, os devedores não demonstraram a contento o perigo do dano 

em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Dessa forma, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Expeça Carta Precatória para a Comarca de Marília/SP, com prazo de 30 

(trinta) dias, para a expedição de mandado de constatação dos imóveis, 

objetos das matrículas nº. 4.919, nº. 3.432, nº. 5.224, e nº. 7.919, 

devendo o Meirinho caracterizar os imóveis, bem como identificar os seus 

moradores.

Expeça o necessário. 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.: 430365 Nr: 12278-32.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR NUNES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVANIS ANIMAL LTDA, BRADESCO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 .Código nº 430365.

Vistos etc.

Tendo em vista que o e. TJMT homologou o acordo realizado entre as 

partes, conforme consta à fls. 863, expeça alvará para levantamento da 

quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e seus 

acréscimos, em conta bancária a ser indicada no prazo de 05 (cinco) dias, 

observando os termos dos Provimentos nº 16/2011-CGJ e 68/2018-CNJ.

Cumprida a determinação e, não havendo manifestação das partes e 

custas pendentes a serem recolhidas, remeta os autos ao arquivo com a 

baixa e anotações necessárias.

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.: 748313 Nr: 6854-33.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN MOTOS LTDA, ONIVALDO GOMES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Código nº. 748313.

 Vistos etc.

Ante a manifestação do exequente à fls. 147, determino a suspensão do 

feito pelo prazo de 01 (um) ano, com base no artigo 921, III, §1º, do CPC.

 Havendo o decurso do prazo sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para cumprimento do §2º, do mencionado artigo.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 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.: 451945 Nr: 7124-62.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS RAMOS DE VASCONCELOS, NEUZA 

MARIA TOLENTINO RAMOS DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AFONSO DA SILVEIRA, NANCI 

TEREZINHA HENRIQUE DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 
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PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 451942.

 Exequentes: Epaminondas Ramos de Vasconcelos e Neuza Maria 

Tolentino Ramos de Vasconcelos

 Executados: Paulo Afonso da Silveira e Nanci Terezinha Henrique da 

Silveira.

 Vistos etc.

 EPAMINONDAS RAMOS DE VASCONCELOS e NEUZA MARIA TOLENTINO 

RAMOS DE VASCONCELOS, qualificados nos autos, ingressaram com 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA contra 

PAULO AFONSO DA SILVEIRA e NANCI TEREZINHA HENRIQUE DA 

SILVEIRA, também devidamente qualificados no processo, visando o 

recebimento do valor descrito nos autos.

 As partes noticiaram a realização de acordo e requereram a sua 

homologação com a extinção do presente feito, bem como, pleitearam pela 

baixa da penhora constante nos autos, conforme consta à fls. 208.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação. 

Determino a baixa da penhora do imóvel inscrito na Matrícula nº. 14.768 do 

Cartório do 1º. Ofício desta Comarca de Rondonópolis/MT, constante à fls. 

107. Custas a cargo dos executados. Transitada em julgado, ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 437731 Nr: 6398-25.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SANTO EXPEDITO LTDA, 

ELIZEU RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 437731.

Vistos etc.

Com base no artigo 921, III, §1º, do CPC, defiro o pedido da parte credora e 

suspendo o andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, voltem-me conclusos 

para cumprimento do §2º, do mencionado artigo.

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.: 812012 Nr: 95-82.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 812012.

Vistos etc.

Observa-se que autor não cumpriu o disposto no artigo 257, do CPC, não 

havendo a formalização da citação por edital. Portanto, não há que se 

falar em julgamento antecipado do feito.

Assim, intime, uma vez mais, o credor para que cumpra o dispositivo legal 

supra, promovendo a publicação do edital em jornal local, de grande 

circulação, pelo menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) 

dias.

Devendo, ainda, comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

cumprimento desta decisão sob pena de extinção.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

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.: 791649 Nr: 10933-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIORANDES BATISTA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR FLORES BELMONTE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 791649.

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 os pedidos à fls. 84.

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.: 733242 Nr: 13273-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILENE SANTANA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 733242.

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação da requerida restaram 

infrutíferas; considerando, ainda, que feito se arrasta há mais de 05 

(cinco) anos sem que o credor consiga promover os atos processuais 

necessários para o seu regular andamento, hei por bem deferir a sua 

citação editalícia, 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 o autor comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

cumprimento desta decisão sob pena de extinção.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 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.: 784110 Nr: 7796-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO & VIEIRA FERREIRA LTDA - ME, 

JUCELIA MARIA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 784110.

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação das devedoras restaram 

infrutíferas; considerando, ainda, que feito se arrasta há mais de 03 (três) 

anos sem que o credor consiga promover os atos processuais 
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necessários para o seu regular andamento, hei por bem deferir a sua 

citação editalícia, 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 o 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, 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.: 427012 Nr: 9131-95.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NIVALDO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 427012.

Vistos etc.

O credor comparece aos autos e requer a intimação do executado para 

que indique quais e onde estão os bens sujeitos à penhora.

 No entanto, o artigo 829, §2º do Código de Processo Civil, disciplina que:

“A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente”.

 In casu, com a redação do artigo acima descrito do CPC/2015, cabe ao 

credor indicar, de forma certa e determinada, os bens que se irá perseguir 

e não mais ao executado, como disciplinava o artigo 652, §3º do 

CPC/1973.

 Nunca é demais rememorar que a execução desenvolve-se pelo 

interesse do credor.

Assim, indefiro o pleito formulado pelo exequente à fls. 124, devendo este 

indicar os bens passíveis de penhora, bem como juntar o demonstrativo de 

débito atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 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.: 711868 Nr: 6900-90.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, OLAVO 

AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, item 8.1, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a contestação de fls. 172/173 , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755163 Nr: 10390-52.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGS TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta de citação 

devolvida fl. 66. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob pena 

de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 748089 Nr: 6738-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI AMATTE LUQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a informação contida à fls. 33 nos presentes autos, intimo 

o Dr Gabriel Gaeta Aleixo , Advogado da parte autora, para comprovar a 

distribuição da Carta Precatória na Comarca de Sinop-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 702509 Nr: 10487-57.2011.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ FRANCO MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

DA SILVA - OAB:11126/MT, EVANDRO ALVES DA SILVA GRILLI - 

OAB:127.005 SP, JOSÉ LUIZ MATTHES - OAB:76544 SP, LEANDRO 

JOSE GIOVANINI CASADIO - OAB:211796

 Código nº. 702509.

 Vistos etc.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE 

FAZER em face de ANTÔNIO LUIZ FRANCO MORENO, também qualificado 

no processo.

 O processo foi sentenciado à fls. 649/656, tendo sido julgado procedente 

o pleito inicial.

 Ato contínuo, as partes compareceram nos autos para noticiar a 

realização de acordo e pleiteiam sua homologação e posterior extinção do 

processo, fls. 733/734.

 Em seguida, o requerido comprovou à fls. 735/737, o pagamento da 

primeira parcela do acordo firmado no valor de R$ 200.000,00 (duzentos 

mil reais).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que em eventual descumprimento da avença comportará a execução da 

sentença homologatória.

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante 

desta decisão. Deixo de determinar a extinção do feito vez que já consta 

uma decisão com prestação jurisdicional formalizada. Deixo de condenar o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em face da não incidência neste rito processual. 

Considerando a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe 

os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 Os valores depositados na Conta Única Judicial pelo requerido, deverão 

permanecer depositados nos autos para posterior aplicação em 

programas ambientais.

 P.I.

Rondonópolis - MT, 03 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 448480 Nr: 3659-45.2011.811.0003
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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: JAIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO ELMO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JR. - OAB:5959/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, BEM COMO PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE 

DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM 

MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 704320 Nr: 12297-67.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEVERSON RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA AMARAL & PITÃO LTDA - ME, ALTAIR 

BERTOTTO, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, EDIVALDO OSTROSKI - OAB:36462/PR

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, BEM COMO PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE 

DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM 

MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 727784 Nr: 8635-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATUIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RAFAEL LIMBERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA DE FL. 107, PARA REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754770 Nr: 10192-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEMAR ROCHA, LUCINEIDE DAS GRAÇAS 

ALENCASTRE ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR APARECIDO PEREIRA FARINHA, 

SANDRA MARIA PEREIRA FARINHA, FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT, ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 10192-15.2014.811.0003, 

Protocolo 754770, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716506 Nr: 11895-49.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. BAGGIO TRANSPORTES LTDA, LEOMAR BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE FRUTAS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LUCÉLIA LTDA ME, ALFA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT, PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO - OAB:24134-BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT15013A, MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUNIO LIMA 

MOTTER, para devolução dos autos nº 11895-49.2012.811.0003, 

Protocolo 716506, 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.: 428308 Nr: 10424-03.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSC, BNFC, ODESIA FRAGA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13039/MT

 .Código nº 428308.

Vistos etc.

Considerando que o autor Gustavo de Souza Cajango atingiu sua 

maioridade civil (fls. 20), expeça alvará para levantamento da quantia de 

R$ 6.871,15 (seis mil, oitocentos e setenta e um reais e quinze centavos) 

e seus acréscimos, na forma indicada à fls. 226.

Após, devolva os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774366 Nr: 4048-88.2015.811.0003

 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: RONIGLEI DOURADO PEREIRA, MARIA LUCIA 

DOURADO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FELIX DA SILVA, PEDRO SIRSO 

CARRAFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 4048-88.2015.811.0003, 

Protocolo 774366, 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.: 707537 Nr: 2320-17.2012.811.0003

 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: VANIA ALVES VIEIRA, ESPÓLIO DE ADOLPHO THADEU 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Código nº. 707537.

 Requerente: Vânia Alves Vieira e Espólio de Adolpho Thadeu Vieira

 Requerido: Banco Santander Brasil S/A.

 Vistos etc.

 VANIA ALVES VIEIRA e ESPÓLIO DE ADOLPHO THADEU VIEIRA, 
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qualificados nos autos, ingressaram com AÇÃO CONSTITUTIVA 

NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO 

COMERCIAL contra BANCO SANTANDER BRASIL S/A., também qualificado 

no processo.

 Os requerentes compareceram nos autos à fls. 471, e pleitearam pela 

homologação do Juízo acerca da renúncia ao direito que se fundou a 

ação, nos termos do antigo artigo 269, inciso V, do CPC de 1973.

 O requerido concordou com a mencionada renúncia ao direito da ação 

formalizada pelos autores, bem como, quanto ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fls. 471.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

Ex positis, considerando o noticiado pelas partes à fls. 471, homologo a 

renúncia à pretensão formulada na exordial, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “c” do CPC. Custas e honorários advocatícias na forma 

determinada na sentença proferida à fls. 375. Após o trânsito em julgado, 

remeta os autos ao arquivo com a baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711803 Nr: 6830-73.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABASTECEDORA RIO VERMELHO LTDA, 

SILVIA ELOIZA RODRIGUES, CARLOS CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) UILLERSON 

FERREIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 

6830-73.2012.811.0003, Protocolo 711803, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732648 Nr: 12813-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A (CEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMAURI DE SOUSA 

BRITO FILHO, para devolução dos autos nº 12813-19.2013.811.0003, 

Protocolo 732648, 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.: 425596 Nr: 7760-96.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN ARAUJO FALCAO, JOSE FALCAO DA 

SILVEIRA, MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719,  MÁRCIO ALEXANDRE MALFATI  - 

OAB:16943-A/MT, PAULO ROBERTO VIGNA - OAB:

 (...))Em atenção ao dispositivo da sentença, vê-se que a apólice à fls. 

236, prevê cobertura de danos materiais no importe de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) e danos corporais de R$ 100.000,00 (cem mil reais).A 

denunciada à lide compareceu aos autos e informou que houve o 

esgotamento da cobertura de dano corporal ante o pagamento realizado 

no feito sob o nº 12412-59.2009.811.0003, efetuando o depósito da 

quantia devida a título de danos materiais (R$ 7.02301) e a relativa aos 

honorários sucumbenciais do patrono da denunciante (R$ 2.758,59) - (fls. 

891/892).Assim, determino o seguinte:a) A intimação do patrono do 

denunciante - Dr. Duílio Piato Júnior, para informar se o valor depositado 

satisfaz a integralidade do débito em relação aos honorários 

sucumbenciais, bem como para indicar os dados bancários para 

levantamento no prazo de 05 (cinco) dias.b) A intimação da devedora 

Mitsui Sumitomo Seguros S.A, para que traga documentos comprobatórios 

do esgotamento da apólice relativo ao pagamento aos danos corporais 

junto ao feito sob o nº 12412-59.2009.811.0003, em 05 (cinco) dias.c) 

Ainda, que a executada Mitsui Sumitomo Seguros S.A, efetue o depósito 

do saldo remanescente do débito em relação aos danos materiais, 

descritos no cálculo à fls. 905/909, no mesmo prazo supra.d) A expedição 

de alvará para levantamento do valor incontroverso relativo ao dano 

material no importe de R$ 7.023,01 (sete mil, vinte e três reais e um 

centavo) e seus acréscimos em favor do credor na conta bancária 

indicada à fls. 915, observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ 

e 68/2018-CNJ.e) Remeta os autos ao cartório distribuidor para apuração 

das custas processuais conforme condenação imposta na r. sentença 

(fls. 654/655), intimando os executados para pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias.Cumprida as determinações supra, voltem-me 

conclusos.Expeça o necessário. Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 28 de 

setembro de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2437 Nr: 1740-85.1992.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS DA COSTA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PEREIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUAMAR 

NASCIMENTO CANUTO, para devolução dos autos nº 

1740-85.1992.811.0003, Protocolo 2437, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22721 Nr: 519-62.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERONE DO BRASIL COMPANIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL FRANCISCO DA SILVA, IMACULADA DE 

OLIVEIRA E SILVA, PAULO MARCUS BRASIL, SERGIO PEREIRA 

BARBOSA

 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 519-62.1995.811.0003, 

Protocolo 22721, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284402 Nr: 154-61.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR MICHEL GASPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR, JOSE BONFIM DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 314 de 547



- OAB:6370/O MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEAN GUILHERME 

DA COSTA GASPARETO, para devolução dos autos nº 

154-61.2002.811.0003, Protocolo 284402, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448756 Nr: 3935-76.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS

 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 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 3935-76.2011.811.0003, 

Protocolo 448756, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704416 Nr: 12393-82.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PORTO NETO, OSVALDO XAVIER 

DE AZEVEDO, MARIA LÚCIA PORTO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A, FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14469/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANESSA DOS 

SANTOS LOPES, para devolução dos autos nº 12393-82.2011.811.0003, 

Protocolo 704416, 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.: 748295 Nr: 6849-11.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N C IMOVEIS LTDA, NELSON SILVEIRA CARVALHO, 

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DOS SANTOS, MADALENA DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JUNIOR SERGIO MARIM - OAB:6.295

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA VISTA SOBRE O LAUDO PERICIAL DE 

FLS. 173/196, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1006091-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU OLINDO RICHTER (RÉU)

VALDIR GONCALVES BENITES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006091-73.2018.8.11.0003 Vistos etc. O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de VALDIR GONÇALVES BENITES E 

ROMEU OLINDO RICHTER, qualificados no processo, objetivando a 

desocupação da área de Preservação Permanente com a demolição da 

edificação existente, bem como a limpeza e recuperação da área 

degradada. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

EXAMINADOS. DECIDO. A ação civil pública configura meio processual 

para tutela jurisdicional de interesses essenciais à comunidade como um 

todo, dentre eles, a preservação ao meio ambiente equilibrado, direito 

constitucionalmente garantido (artigo 225 da CF/88). Visando a referida 

preservação, a pretensão inicial pode assumir contornos diferentes, de 

acordo com a medida necessária, podendo ser de redução, substituição, 

ou mesmo em casos em que já foi demonstrado o efetivo dano ambiental, 

medidas de recuperação e reparação. Assim, a ação civil pública, também 

referida na doutrina como ação coletiva ou ação ideológica (in Hugo Nigro 

Mazzilli, "A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo", RT, 1990, pág. 25), 

tem por escopo, entre outros, responsabilizar os causadores de danos ao 

meio-ambiente (art. 1º, I, da Lei n. 7.347, de 24.07.85), com o que se 

preocupou expressamente a Constituição de 1988 (art. 225). Neste 

contexto é importante ressaltar que "(...) no Direito Ambiental, 

diferentemente do que se dá com outras matérias, vigoram dois princípios 

que modificam, profundamente as bases e a manifestação do poder de 

cautela do juiz: a) o princípio da prevalência do meio ambiente (da vida) e 

b) o princípio da precaução, também conhecido como princípio da 

prudência e da cautela" (EDIS MILARÉ, "in" A Ação Civil Pública 15 anos, A 

Ação Civil Pública por Dano ao Meio Ambiente, 2ª edição, Editora Revista 

dos Tribunais, 2002, p. 00243). Os princípios acima mencionados devem 

ser levados em consideração para o deferimento de medidas de urgência 

em geral, devendo o julgador se ater a presença dos requisitos para 

concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam: a probabilidade 

do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, 

conforme preceitua o art. 300, do CPC. Na hipótese dos autos, pugna o 

Órgão Ministerial que: - os requeridos promovam a desocupação da área 

de preservação permanente, bem como a demolição de edificação nela 

existente, no prazo de 90 (noventa) dias; - promovam a limpeza e 

recuperação da área degradada, realizando o isolamento e o plantio de 

mudas nativas ou adoção de outra medida técnica indicada pela SEMA; - e 

caso não o faça, seja compelido a não se opor à demolição de 

edificações, recuperação e isolamento a serem realizados pelo Poder 

Público. Insta salientar que o meio ambiente equilibrado é essencial à sadia 

qualidade de vida do cidadão, cabendo ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e para as futuras 

gerações, conforme disposto no artigo 225, caput, da Constituição da 

República. Estabelece o artigo 12 da Lei nº 7.347/85, que "disciplina a 

ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio 

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico", que "poderá o juiz conceder mandado 

liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo". In 

casu, deve-se aplicar os princípios da cautela e da prevenção, já que o 

direito ao meio ambiente ecologicamente saudável deve ser entendido 

também em relação às gerações futuras. Evidenciam-se a probabilidade 

do direito nas alegações do autor, tendo em vista tratar-se de fato 

incontroverso nos autos a existência do dano ao Meio Ambiente (Id. 

1456380). Demais disso, diante da colisão entre a preservação e proteção 

do meio ambiente e a proteção do patrimônio de pessoa privada, ressurge 

a necessidade de proteção do primeiro. O perigo de dano grave ou de 

difícil reparação consubstancia-se no dano ao meio ambiente caso não 

haja o restabelecimento da APP degradada. Partindo dessa premissa 

inafastável, que é mais que suficiente para caracterizar a plausibilidade do 

direito invocado pelo demandante tem-se que a se permitir a continuação 

do uso irregular da área, o dano se tornará mais consolidado a cada dia, 

tornando-se extremamente difícil de ser revertido. Nesta senda, importante 

registrar que os requisitos da antecipação de tutela em ação civil pública 

são os mesmos exigidos para os feitos em geral, em razão do disposto no 

artigo 1.046, §2º, do CPC/15, que prevê: “Permanecem em vigor as 

disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos 

quais se aplicará supletivamente este código”. Assim, para se deferir o 

requerimento da medida liminar, mister se faz que, além das condições 

gerais e comuns a todas ações, quais sejam, legitimidade de parte, e 

interesse de agir, sejam evidenciados os requisitos da probabilidade do 

direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a 

se caracterizar a plausibilidade aparente da pretensão aviada e o perigo 

fundado na possível ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, 

antes do julgamento da ação principal. Destarte, o deferimento da medida 

liminar, mesmo inaudita altera pars, não importa em ofensa ao contraditório 

e à ampla defesa, pois está ancorada no perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação, cuja urgência e amparo jurídico tornam necessária a 

decisão que, em seguida a sua prolação, abre a oportunidade para o 
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exercício dessas garantias, inclusive desafiando recurso. Vislumbra-se, in 

casu, prejuízo em aguardar a sentença de mérito, eis que o objeto da ação 

proposta tem natureza ambiental, voltado à proteção da qualidade de vida 

de toda a coletividade, aliado ao fato de que os danos causados ao meio 

ambiente são muitas vezes irreversíveis, daí residindo o preenchimento 

dos requisitos do artigo 300, do CPC, ante a ocorrência do perigo de dano 

grave e o risco ao resultado útil do processo. A jurisprudência majoritária, 

por sua vez, possui o mesmo entendimento: “TJ-DF – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AI 5025020128070000 DF – 0000502-50.2012.807.0000 

(TJ-DF) – DATA DA PUBLICAÇÃO 16/04/2012 - EMENTA: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

IMÓVEL CONSTRUÇÃO ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA 

DE ALVARÁ. NOTIFICAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

Administração Pública, no exercício regular do poder de polícia, pode 

determinar a demolição de edificação que não possui o alvará de 

construção e está localizada em área de preservação ambiental. 2. 

Recurso desprovido. (Grifo e negrito nosso)” “TRF-5 – AG Agravo de 

Instrumento AG 35969320124050000 (TRF-5) – Data da Publicação: 

20/09/2013 – Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇUDE DE CUREMAS/PB. ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMÓVEL COMERCIAL. CONSTRUÇÃO 

IRREGULAR. PREJUÍZOS AMBIENTAIS. DESOCUPAÇÃO E DEMOLICAÇÃO 

DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1 – Caso em que fora determinada, em ação 

civil pública, a suspensão das atividades comerciais de estabelecimento 

situado em área de preservação permanente, sem prejuízo da 

desocupação e imediata demolição do imóvel. 2. Conforme se depreende 

das informações colhidas nos autos, o deferimento da medida sobreveio 

apoiado em elementos probatórios, como autos de infração e relatório 

técnico, os quais demonstram a irregularidade da construção bem como a 

falta das licenças ambientais necessárias. 3. Descabida a alegação de 

que a ordem judicial desconsiderou a apresentação de elementos 

probatórios a serem produzidos pelas partes uma vez que seu 

deferimento foi precedido por audiência de conciliação, momento em que 

foram trazidos os subsídios documentais adequados. 4. Agravo de 

instrumento improvido. (Grifo e negrito nosso).” “PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 4ª Câmara de Direito Criminal Registro: 

2012.0000078132 ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos 

do Apelação nº 0005574-98.2007.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em 

que é apelante PRINCE APARECIDO CANDIDO sendo apelado MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACORDAM, em 4ª Câmara de 

Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o 

voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a 

participação dos Exmo. Desembargadores WILLIAN CAMPOS (Presidente 

sem voto), EUVALDO CHAIB E EDUARDO BRAGA. São Paulo, 28 de 

fevereiro de 2012. Edison Brandão RELATOR - APELAÇÃO CRIME 

AMBIENTAL Construção em área de preservação permanente - Autoria e 

materialidade comprovadas Confissão em ambas as sedes, amparada no 

conjunto probatório - Laudo de vistoria que comprova ser a área de 

preservação permanente e atesta os danos causados pela construção - 

Ainda que o réu tenha ocupado local já construído, continuou a atividade 

ilegal, ampliando o imóvel e impedindo a regeneração da floresta - Dano 

ambiental configurado - Pena restritiva de direitos Prestação de serviços à 

comunidade Modificação Inviável - Recurso desprovido. (Grifo e negrito 

nosso).” “TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 01381539620128260000 SP 

0138153-96.2012.8.26.0000 (TJ-SP) - Data de publicação: 25/04/2013 – 

Ementa – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ÁREA 

DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - Irregularidade da edificação, que 

carece das autorizações dos órgãos competentes. Ausência de direito 

adquirido ou de ato jurídico perfeito. Responsabilidade objetiva. Obrigação 

de recompor a APP que possui natureza real. Nova legislação que não 

autoriza a manutenção da edificação. NEGADO PROVIMENTO AO 

AGRAVO” (Grifo e negrito nosso). Com essas considerações, CONCEDO 

a tutela de urgência. Determino: a) Que os requeridos promovam a 

desocupação da área de preservação permanente em sua propriedade, 

bem como a demolição de edificação nela existente, caso haja, no prazo 

de 90 (noventa) dias, contados da intimação da liminar; b) Procedam a 

limpeza e a recuperação da área degradada, promovendo o seu 

isolamento e o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida 

técnica indicada pela SEMA. Para o caso de descumprimento das 

determinações alhures mencionados, arbitro multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais) (art. 537 do CPC). Caso os requeridos não cumpram as 

determinações acima, determino que não se oponha que a demolição da 

edificação, recuperação e isolamento sejam realizadas pelo Poder Público. 

Em razão da matéria deixo de designar audiência de conciliação, nos 

termos do artigo 334, §4º, II, do CPC. Notifique o Município de 

Rondonópolis, para que, caso deseje, ingresse no feito como litisconsorte 

ativo. Cite como requer. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 04 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005502-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIANA BARBOSA QUEIROZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DANIELA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005502-81.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que já 

efetuou o pagamento da dívida. Sustenta que tinha uma dívida junto a 

requerida e que procurou a ré com o intuito de saldar o débito, sendo 

realizado um acordo a Instituição de Ensino para pagamento de sua dívida, 

restando negociado o valor de R$ 781,94 (setecentos e oitenta e um reais 

e noventa e quatro centavos), que foi devidamente quitado em 26/04/2018, 

data anterior ao vencimento (30/04/2018), e mesmo assim a requerida 

manteve seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Em virtude 

disso, pleiteia indenização por danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Nos autos resta demonstrada a 

probabilidade do direito invocado, vez que o título já foi devidamente pago. 

O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação 

justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, concedo a 

tutela provisória de urgência e determino que seja oficiado aos órgãos de 

proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos efeitos da 

negativação do nome da autora de seus bancos de dados referente ao 

título com vencimento em 30.04.2018 no importe de R$ 781,94, até o 

trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente demanda, No que 

tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, 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 
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231, do CPC/15. Intime a demandante para juntar aos autos os demais 

boletos e seus respectivos comprovantes de pagamento, relativos as 

parcelas 1 a 4, 6 e 7, no prazo de 05 (cinco) dias. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e o documento que instrui a inicial, comprova a hipossuficiência. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 04 de outubro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005297-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRENEU BORGEO (AUTOR(A))

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (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: 1001335-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARIA OLIVEIRA DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIORANDE PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

ANTONIO JOSE GALDINO (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação e responder a reconvenção e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000213-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DE SOUSA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que, em cumprimento ao r. mandado, diligenciei até a Rua A-133, 

Quadra 218, Lote 13, Bairro Sagrada Família, onde não foi possível citar 

VANESSA DE SOUSA NASCIMENTO, por ser informado pelo atual morador 

Sr. Ricardo Queiroz, que a requerida não reside ali, desconhecendo-a. 

Dessa forma, devolvo o mandado para os devidos fins. Roo/MT, 11 de 

setembro de 2018. MATIAS ROCHA Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010470-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE (ADVOGADO(A))

CLEONICE DOS ANJOS MEIRELIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO BELCHIOR DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

cumprimento a Carta Precatória expedida para a Comarca de Campo 

Verde-MT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003193-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

TACIANA SEGATTO MOREIRA (ADVOGADO(A))

DANIELA NEVES HENRIQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z. MARQUES VIEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006052-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARTIM SERGIO DE SOUZA (REQUERENTE)

MAICON ANTONIO FLORENCIO (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005159-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIELEN MOREIRA DOURADO (REQUERENTE)

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005875-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

LUIZ CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007261-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DE DEUS SILVA LINS (REQUERENTE)

FABIANO TAVARES LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007261-80.2018.8.11.0003 REQUERENTE: KEILA DE 

DEUS SILVA LINS Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO TAVARES 

LUZ - MS12937 REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado 

do(a) REQUERIDO: Vistos e examinados. Defiro a assistência judiciária 

gratuita à parte requerente, nos termos do art. 98 do Código de Processo 

Civil. Cuida-se de petição inicial de Liquidação de Sentença proposta em 

face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora 

requer a liquidação de sentença em face da empresa Ympactus, que 

representa a Telexfree no Brasil, proferida no Estado do Acre e 

alcançando todos os consumidores brasileiros que se sentem 

prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, para que os consumidores 

possam recuperar os valores que aplicaram no negócio (valor investido, 

com o abatimento de qualquer valor percebido a título de lucro), é 

necessário que cada um promova a liquidação da sentença proferida, 

comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, a presente liquidação 

de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença condenar ao 
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pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”. Assim, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da sentença 

atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1007348-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS (ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES (ADVOGADO(A))

DIEQUISON DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007348-36.2018.8.11.0003 REQUERENTE: DIEQUISON 

DE OLIVEIRA RIBEIRO Advogados do(a) REQUERENTE: PRISCILLA PEREZ 

GOES - MT0014641A, DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - 

MT23352/O-O REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado do(a) 

REQUERIDO: DESPACHO Vistos e examinados. Defiro a assistência 

judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Cuida-se de petição inicial de Liquidação de Sentença 

proposta em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, a 

parte autora requer a liquidação de sentença em face da empresa 

Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, proferida no Estado do 

Acre e alcançando todos os consumidores brasileiros que se sentem 

prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, para que os consumidores 

possam recuperar os valores que aplicaram no negócio (valor investido, 

com o abatimento de qualquer valor percebido a título de lucro), é 

necessário que cada um promova a liquidação da sentença proferida, 

comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, a presente liquidação 

de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”. Assim, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da sentença 

atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006270-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

TERESA RAILDA DE OLIVEIRA AFONSO (AUTOR(A))

ANTONIO DO CARMO SILVA (AUTOR(A))

EVA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCISCO RODRIGUES COIMBRA (AUTOR(A))

ISAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUZINETE ALEXANDRE GONCALVES (AUTOR(A))

LUCIVANIA BEZERRA LOIOLA (AUTOR(A))

MIRIAM PINTO MOREIRA (AUTOR(A))

IRACEMA RAMPAZO DE SOUZA (AUTOR(A))

VALDETE FERREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

MIGUEL ARLINDO DE SOUZA (AUTOR(A))

DANIEL DOS SANTOS LEITE (AUTOR(A))

FRANCILEY MENDES DE PINHO (AUTOR(A))

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004218-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. MARCILIO VICENTE - ME (RÉU)

JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE (RÉU)

MARLI PEREIRA MATIAS VICENTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que, em cumprimento ao r/ 

mandado, em diligência ao endereço mencionado, cite Marli Pereira Matias, 

por todo o conteúdo do presente, tendo ciente ficado, recebendo a 

cópia/contrafé que lhe ofereci, recusando em exarar o ciente no mandado. 

CERTIFICO que, em cumprimento ao r/ mandado em diligência ao endereço 

mencionado, não foi possível citar José Carlos Marcilio Vicente, devido 

não o ter encontrado por ocasião da realização da diligência, onde sua 

esposa Marli informou que estaria viajando para Barra do Garças, sem 

previsão de retornar. RONDONÓPOLIS/MT, 2 de setembro de 2018. MARIA 

ELIETE RAMOS Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1010191-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LEIVA (REQUERIDO)

LEONEL ITAPURA DUARTE - ME (REQUERIDO)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ENGESUL LTDA (REQUERIDO)

CLODOCIR LEIVA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 318 de 547



AUGUSTINHO JOSÉ LEIVA (REQUERIDO)

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LEONEL ITAPURA DUARTE (REQUERIDO)

SUELY MALIMPENSA LEIVA (REQUERIDO)

 

Código Processo nº. 1010191-08.2017.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que os requeridos Construtora Engesul Ltda e Augustinho José Leiva 

foram devidamente citados e constituíram advogado, intime-os, na pessoa 

do patrono constituído, para manifestar acerca do pedido de desistência 

formulado pela requerente (Id. 14823343), no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 485, §4º, do CPC). Cumpra. Rondonópolis-MT, 13 de setembro de 

2018. MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007222-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A G PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

GISELE TAVARES PASSOS (REQUERIDO)

ADEILDO LUIZ PEREIRA (REQUERIDO)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807482 Nr: 17180-18.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXYBENS COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO KISZEWSKI MELO, LUCIANO 

POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - OAB:MT/6.534

 Intimação do patrono do executado da penhora efetivada sob: "50% 

(cinquenta) por cento de uma área de terras pastais e lavradia 

denominada Lote 7C, com 2.43 hectares (dois hectares e quarenta e três 

ares), localizada na zona rural deste Município, dentro dos limites e 

confrontações constante da matrícula 80.014, denominada "Rancho KM", 

preservando-se a meação da esposa do executado Alex Sandro 

Kiszewski Melo, ficando como depositário o executado ALEX SANDRO 

KISZEWSKI MELO", conforme termo de penhora de fls. 83 e para no prazo 

legal requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807482 Nr: 17180-18.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXYBENS COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO KISZEWSKI MELO, LUCIANO 

POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - OAB:MT/6.534

 INTIMAÇÃO do patrono da autora, para no prazo de 05 (cinco) dias 

forneça o qual o setor que está localizado o imóvel penhorado, vez que o 

imóvel situada na zona rural deste município, qual a distância em KM entre 

a sede do imóvel e a sede deste Juízo, vez que a diligência do oficial de 

justiça em caso de zona rural é cobrada por Km rodado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 879990 Nr: 10280-48.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI APARECIDO BERTONI, CARLOS CEZAR 

BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO LODI, LEOFLAN LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT7206B

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s) das partes para no prazo legal manifestar 

sobre o auto de avaliação de fls.269/270.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 702382 Nr: 10360-22.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLENO LEITE MORE, EDUARDO SILVA TOLOSA, 

VALNITE DE SANTANA TOLOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE ALMEIDA PRADO, 

IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA 

PERES, PAULO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT, NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - 

OAB:3497-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s) do autor para no prazo legal juntar o cálculo 

atualizado da dívida, bem como informar o CPF, o endereço completo com 

CEP do(s) devedore(s) e a data do débito a ser considerada, por tratar de 

exigências do SPC e do SERASA, para inclusão no registro de banco de 

dados do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 754452 Nr: 10012-96.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE CARDOSO LEMES FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO, 

ESPÓLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHENER VICTORIO, ESPÓLIO DE 

PETRONIO FERREIRA, WALKYRIA LEÃO FERREIRA, ROSEMARY MALUF 

FECHENER VICTÓRIO, DJANIRA DA COSTA, SEBASTIÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção, considerando que a intimação anterior não constaou o nome 

da patrona da parte autora que estranhamente não estava habilitada aos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738381 Nr: 943-40.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILENE RIBEIRO DE BRITO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO VEÍCULOS LTDA, FIAT AUTOMOVEIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APERLINO LOUREIRO NETO - 
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OAB:15612/MT, AURELIO DIAS DOS SANTOS - OAB:OAB /MT 19925, 

SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:OAB/SP91916, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:OAB/MT11002B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:OAB/MT18241

 Intimação dos advogados das requeridas, para no prazo de 05 dias, 

comprovarem a efetivação da transferencia da propriedade do veículo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 427334 Nr: 9468-84.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOM PEDRO AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR, NELCI 

MENDES FERREIRA, GILSON MENDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR, OAB/MT 16052, para 

no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 11/09/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 854349 Nr: 1198-90.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETHICIA MENDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM PEDRO AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETHICIA MENDES FERREIRA - 

OAB:18151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR, OAB/MT 16052, para 

no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 11/09/2018, 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1009942-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009942-57.2017.8.11.0003 Vistos etc. 

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III devidamente qualificados nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em face de KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO, também qualificada no processo. No decorrer do processo, 

a autora pleiteia pela desistência da ação, requerendo sua extinção (Id. 

14823863). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

A hipótese é de extinção, não necessitando da anuência da parte 

contrária, tendo em vista que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência apresentada pela 

requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem custas, ante o beneficio da 

assistência judiciária. Deixo de condená-lo ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em face da angularização processual não se aperfeiçoou. 

Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelos 

litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 04 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 907184 Nr: 7419-55.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIC, RIC, IMC, AKIC, JIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDEDEEEL-S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da patrona dos requerentes Drª. LAURA ARAÚJO DA SILVA 

inscrita na OAB/MT sob o nº. 15.566 do inteiro teor do despacho que a 

seguir transcrevo: "Visto. Considerando que a SEDUC – Secretaria de 

Estado de Educação, Esporte e Lazer não possui personalidade jurídica, 

visto que é um órgão pertencente à Administração Pública Direta do 

Estado de Mato Grosso, intime-se a douta advogada a fim de emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.Às 

providências."

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002175-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL (ADVOGADO(A))

VANESSA STEFANI BARBOSA CAMPOS (AUTOR(A))

THIAGO BARBOSA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA BARBOSA DE CAMPOS DOURADO (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002175-02.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 15258420, 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, 03 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001862-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE SCHIMOLLER (REQUERENTE)

REINALDO MANOEL GUIMARAES (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTIDIO SCHIMOLLER (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS
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Processo n.º 1001862-70.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Ante a certidão de 

ID: 15278845, 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, 03 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000292-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA BEZERRA LEAO (REQUERENTE)

CLEMENTE BIZERRA (REQUERENTE)

DENISVALDO SILVA JARDIM (ADVOGADO(A))

CLEUNICE BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO BEZERRA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a parte autora para 

que materialize o Formal de Partilha expedido nos autos, instruindo com as 

cópias nele indicadas, e proceda ao registro junto ao cartório de registro 

de imóveis competente, em cinco dias. Decorrido o prazo os autos serão 

arquivados. Rondonópolis/MT, 4 de outubro de 2018 GERALDA ESPLENDO 

DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009915-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. T. A. D. O. (ADVOGADO(A))

V. V. D. S. (AUTOR(A))

P. H. P. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1009915-74.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos decisão cejusc. Rondonópolis/MT, 27 de setembro de 2018 

LUCILEILA CARDOSO Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002212-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. R. O. (AUTOR(A))

M. N. D. M. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE RODRIGUES NAVA OAB - 022.026.391-44 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. G. O. D. S. (RÉU)

 

Processo n.º 1002212-58.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 22.11.2018, às 15h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte requerente e seu procurador, bem como o representante do 

Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

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 um terço do salário mínimo vigente, 

correspondendo hoje a R$ 318,00 (trezentos e dezoito 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 

7. No mais, sem prejuízo da determinação supra, havendo necessidade de 

maior elucidação dos fatos e para que o juízo tome conhecimento das 

reais condições das partes, determino a imediata realização de estudo 

psicossocial com as partes e o menor. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000664-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. L. (REQUERENTE)

E. D. O. D. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. C. (ADVOGADO(A))

M. M. D. A. L. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000664-32.2017.811.003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 21.11.18, 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. No mais, 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). 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003387-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. R. (ADVOGADO(A))

J. R. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. M. D. S. (ADVOGADO(A))

M. C. L. G. (RÉU)

 

Processo n.º 1003387-24.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Analisando 

detidamente os autos, nota-se que foi arvorado na exordial pedido de 

tutela de urgência, cuja apreciação foi postergada à apresentação da 

contestação, o qual passo a analisar neste momento, sendo que o autor 

postula pela minoração dos alimentos fixados no patamar de 68,18% do 

salário mínimo vigente mais 50% das depesas oriundas do tratamento 

médico do filho para a quantia correspondente a 30% do valor do salário 

mínino vigente. 2. De proemio, acerca dos alimentos, cediço que a pessoa 

que é incapaz de poder prover o seu sustento com o próprio labor não 

pode ser deixado à própria sorte. 3. Nesse diapasão, o direito não 

descura o fato da vinculação da pessoa ao seu próprio organismo familiar, 

impondo, então, aos parentes do necessitado, ou pessoa a ela ligada por 

um elo civil/afetivo, o dever de promover-lhe as condições mínimas de 

sobrevivência, não como favor ou generosidade, mas como obrigação 

judicialmente exigível. 4. O dever de prestar alimentos funda-se na 

solidariedade humana e econômica que deve existir naturalmente entre os 

membros da família e parentes. Há um dever legal de mútuo auxílio familiar, 

transformado em norma, ou mandamento jurídico pelo legislador civilista. 

Originariamente, nada mais era do que um dever moral, um 

comprometimento ético, que no direito romano se expressava pela 

equidade, chamado de officium pietatis, ou caritas. 5. Todavia, as razões 

que obrigam a sustentar os parentes, a prole e a dar assistência ao 

cônjuge transpassam as justificativas morais ou sentimentais, 

encontrando sua origem no próprio direito natural. É inata na pessoa a 

inclinação para prestar auxílio, socorrer e dar sustento, sobretudo quando 

quem necessita se trata de um familiar ou, principalmente, de um filho 

ainda menor. 6. Neste atual cenário econômico capitalista, onde há 

incidência de crises periódicas, a família e seus integrantes naturalmente 

necessitam de auxílio, em especial os enfermos, idoso, as crianças e os 

adolescentes que, a priori, não possuem meios próprios para prover o seu 
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sustento, sendo que além da inerente função assistencialista, a família 

provê o sustento, educação, lazer e cultura de seus membros compatíveis 

com a sua condição econômica. 7. O direito aos alimentos, previsto no art. 

1.694, do Código Civil, é a contribuição periódica assegurada a alguém, 

por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário para a 

sua manutenção, tendo como objetivo principal fazer valer o princípio da 

dignidade da pessoa humana, um dos princípios fundamentais da 

República, conforme se extrai do art. 1º, inciso III, da Carta Magna. 8. 

Contudo, a decisão judicial que fixa os alimentos não transita em julgado, 

ou seja, pode ser revista a qualquer momento, caso sobrevenha mudança 

na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, 

podendo a parte interessada reclamar em juízo pela exoneração, redução 

ou majoração do encargo, segundo a exegese do art. 1.699, do Código 

Civil e do art. 15, da Lei n.º 5.478/68. 9. Ademais, insta ressaltar que aliado 

ao binômio da necessidade/possibilidade, cabe-nos considerar a 

proporcionalidade como pressuposto para aferição do quantum a ser 

fixado a título de alimentos: “A regra para fixação do encargo alimentar é 

vaga e representa apenas um standard jurídico (CC 1.649 § 1º e 1.695). 

Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de 

possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais. Para 

definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação 

alimentar: o principio da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação 

dos alimentos. Segundo Gilmar Ferreira Mendes, o princípio da 

proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência, consubstancia uma 

pauta de natureza axiológica que emana diretamente das idéias de justiça, 

equidade, bom-senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de 

excesso, direito justo e valores afins; procede e condiciona a positivação 

jurídica, inclusive a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio 

geral do direito, segue a regra de interpretação para todo o ordenamento 

jurídico.” (in DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9ª ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 579 – grifo do autor) 10. 

Tecidas essas considerações, no que atine à tutela provisória, sabe-se 

que ela tem o objetivo de evitar que ocorra determinada situação ou fato 

que ponha em perigo iminente o direito à boa prestação jurisdicional. 11. 

Sobre o tema dispõem os arts. 300 e 305, do Código de Ritos, in verbis: 

“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.” “Art. 305. A petição inicial da ação que visa à 

prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu 

fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 12. Com efeito, o 

que interessa para que seja deferido o pleito in limine é a presença dos 

pressupostos, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 13 A probabilidade do direito corresponde ao 

antigo fumus boni juris, isto é, significa fumaça do bom direito, ou seja, a 

probabilidade de exercício presente ou futuro do direito de ação, pela 

ocorrência da plausibilidade, verossimilhança, do direito material posto em 

jogo. 14. A fumaça do bom direito tem que ser apenas verossímil, 

provável, não há a necessidade de demonstrar que o direito existe, nem o 

julgador deve se entreter, a princípio, em buscá-lo, bastando uma mera 

probabilidade. 15. Neste sentir, oportunas são as palavras de Willard de 

Castro: “para a providência cautelar basta que a aparência do direito 

apareça verossímil, basta que, segundo um cálculo de probabilidades, se 

possa prever que a providência principal declarará o direito em sentido 

favorável aquele que solicita a medida cautelar.”(CASTRO, WILLARD. 

Medidas Cautelares. 1ª Ed. São Paulo. 1971) 16. No caso sub examine, 

verifica-se que a probabilidade do direito está consubstanciada nas 

alegações feitas pelo requerente apenas no que tange a regulamentação 

das visitas, uma vez que a requerida vem causando empecílios para as 

visitas do requerente. 17. Ademais, diante da falta de convivência entre 

pai e filho, verifica-se presente o perigo de os laços afetivos se 

estremecerem. 18. No que se refere a minoração dos alimentos, a priori, 

não restou evidente a probabilidade do direito do requerente, uma vez que 

este já se encontrava desempregado na data em que foram fixados os 

valores dos alimentos, mantendo sua condição financeira inalterada. 19. 

Portanto, no que tange aos aludidos requisitos autorizadores do 

deferimento da tutela de urgência, vislumbro sua presença no que tange à 

regulamentação de visitas, o que conduz ao acolhimento parcial da tutela 

de urgência pleiteada. 20. Dessarte, por vislumbrar a presença dos 

pressupostos de mister à concessão da mercê referente ao pedido de 

regulamentação de visitas, após análise acurada do feito, defiro 

parcialmente a medida de urgência intentada, para fixar o direito de visitas 

da seguinte maneira: o pai, requerente (qualificado nos autos), poderá ter 

consigo a companhia do filho, Benício Grutka, ao último final de semana de 

cada mês, devendo pegá-lo no sábado às 8h e restitui-lo na residência 

materna no domingo às 17h. 21. Haja vista a necessidade de produção de 

prova oral para o melhor desate da vexata quaestio, designo o dia 

27.11.2018, às 14h40min, para a realização da audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. 22. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus 

advogados, o representante do Parquet. 23. No mandado de intimação das 

partes deverá constar que a ausência das mesmas, ou se presentes não 

quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 24. No mais, saliento que 

compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, com pelo 

menos 3 (três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação do juízo 

(art. 455, caput e §1º, do CPC). 25. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 11 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001449-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. J. D. (AUTOR(A))

E. A. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. M. (RÉU)

G. S. D. (RÉU)

 

Processo n.º 1001449-91.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Analisando 

detidamente os autos, nota-se que foi arvorado na exordial pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, o qual passo a analisar neste momento. 

2. De proêmio, antes de deliberar quanto ao pleito de tutela antecipada, 

transcrevo o seguinte ministério acerca da fixação dos alimentos: “A regra 

para fixação do encargo alimentar é vaga e representa apenas um 

standard jurídico (CC 1.649 § 1º e 1.695). Dessa forma, abre-se ao juiz um 

extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais 

variados casos individuais. Para definir valores, há que se atentar ao 

dogma que norteia a obrigação alimentar: o principio da proporcionalidade. 

Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. Segundo Gilmar Ferreira 

Mendes, o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em 

essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana 

diretamente das idéias de justiça, equidade, bom-senso, prudência, 

moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores 

afins; procede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a de nível 

constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, segue a regra 

de interpretação para todo o ordenamento jurídico.” (in DIAS, Maria 

Berenice. Manual de direito das famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 579 – grifo do autor) 3. Sobre a possibilidade da 

concessão de medida de urgência, dispõe o art. 300, do Código de Ritos, 

in verbis: “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.” 4. Concede-se a medida de 

urgência com o escopo de evitar que ocorra determinada situação ou fato 

que ponha em perigo iminente o direito à boa prestação jurisdicional, 

visando a garantir o direito ao resultado útil do processo principal e não 

efetivar direito material da parte requerente. 5. No caso vertente, 

percebe-se do estudo vagaroso do caderno processual que o requerente 

é genitor do requerido, sendo que na época em que o acordo de alimentos 

foi firmado se comprometeu a pagar o valor correspondente a 1/3 do 

salário mínimo vigente, não comprovando atividade laborativa, sendo 

comprovada nos autos apenas a admissão em 05.09.2016 (ID: 5071969). 

6. Ademais, em que pese à parte autora alegar que se encontra 

desempregado e que possui outro filho, não deixa evidente, mormente 

nesta fase de cognição sumária, que ao tempo da fixação da pensão 

alimentícia tinha uma condição financeira mais vultosa do que a atual, 

carencendo seu pleito de tutela de urgência de probabilidade do direito, 

conforme preconiza o art. 300, caput, do Diploma Processual Civil. 7. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO DE FAMÍLIA. 

REVISIONAL DE ALIMENTOS AFORADA PELO ALIMENTANTE. 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. 

PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA CONSENSUALMENTE EM 2013 AOS 3 

FILHOS DE 10, 14 E 17 ANOS NO VALOR DE 50% DE UM SALÁRIO 

MÍNIMO PARA CADA. PRETENDIDA A REDUÇÃO PARA 15% SOBRE ESSE 

REFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE PEDREIRO AUTÔNOMO. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 322 de 547



DESEMPREGO. SUPOSTA REDUÇÃO DE LABOR E RENDA EM VIRTUDE DA 

CRISE ECONÔMICA. DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO NÃO COMPROVADO. 

AGRAVANTE SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL JÁ À ÉPOCA DA 

FIXAÇÃO CONSENSUAL DOS ALIMENTOS. RENDAS PRETÉRITA E ATUAL 

DESCONHECIDAS. REVÉS PROFISSIONAL IMPUTÁVEL AO MOMENTO 

FINANCEIRO DO PAÍS PLAUSÍVEL, MAS NÃO MINIMAMENTE 

DEMONSTRADO. TEMERÁRIA REDUÇÃO DE VERBA ESSENCIAL AO 

SUSTENTO DA PROLE SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DOS ATINGIDOS 

PELA MEDIDA OBJETIVADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL 

PARA SE COMPROVAR O ALEGADO DECRÉSCIMO. EXEGESE DO ART. 

1.699 DO CÓDIGO CIVIL. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. É temerária, sob todos os aspectos, a minoração da 

pensão alimentícia sem que haja prova convincente sobre a 

desnecessidade dos alimentandos bem como a redução expressiva das 

condições financeiras do alimentante. 2. Em sede de ação revisional de 

alimentos, a concessão de tutela antecipatória de mérito é medida 

excepcionalíssima, reservada para as hipóteses nas quais a robustez da 

prova assegura, inequivocamente, a modificação da capacidade de dar ou 

de receber alimentos. Não sendo essa a hipótese, é prudente que o juiz, 

diante da nova demanda revisional, mantenha, até a sentença, os 

parâmetros numéricos fixados anteriormente, buscando, com isso, 

produzir prova que o convença, definitivamente, da necessidade ou não 

da pretendida alteração alimentar." (AI n. 2007.051933-5, da Capital, Rel. 

Des. Eládio Torret Rocha, j. em 11-7-2008). (TJ-SC - AI: 

40083766820178240000 São João Batista 4008376-68.2017.8.24.0000, 

Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 12/09/2017, Terceira 

Câmara de Direito Civi)l.” (grifo nosso) 8. Dessarte, não se verificam os 

pressupostos de concessão da medida de urgência, uma vez que não há 

no caderno processual nenhum indício, mormente nessa fase de cognição 

sumária, de que houve alteração substancial nas condições econômicas 

parte demandante. 9. Dito isso, homenageando o trinômio da 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, indefiro a antecipação de 

tutela postulada na exordial. 10. Haja vista a necessidade de produção de 

prova oral para o melhor desate da vexata quaestio, designo o dia 

27.11.2018, às 14h20min, para a realização da audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. 11. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus 

advogados e o representante do Parquet. 12. 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. 13. No mais, 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). 14. Intime-se. 15. Notifique-se o representante 

do Ministério Público. 16. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000741-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

IVANA GRACIELY FAGUNDES CIRINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GUARDIA BORGHIERI (ADVOGADO(A))

ROZIVALDO APARECIDO CIRINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1000741-07.2018.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos decisão cejusc Rondonópolis/MT, 27 de setembro de 2018 

LUCILEILA CARDOSO Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008539-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MACEDO GALVAO (ADVOGADO(A))

CHRISLEY KELLY FARIAS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ RONALDO PINHEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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 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. Designo o dia 12.11.2018, às 15h, 

para a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, 

devendo constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do 

CPC, com advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da 

realização da audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

que compareça na audiência. 4. Após a realização da audiência supra, 

com ou sem manifestação da parte requerida, proceda-se ao psicossocial 

das condições das partes e da criança. 5. Empós, vista ao Ministério 

Público, para sua manifestação. 6. No intuito de resguardar o interesse da 

criança, que, como noticia a peça vestibular, se encontra sob a 

responsabilidade da parte autora, defiro a guarda provisória nos moldes 

requeridos, devendo ela ser intimada para assinar o respectivo termo. 7. A 

parte autora deverá ser informada que a guarda ora concedida tem 

caráter temporário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam 

situações que demandem deste juízo providência necessária à proteção 

do infante. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008169-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STEFFANY KAROLINE DOS ANJOS (AUTOR(A))

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES DIEGO DE SOUSA (RÉU)

 

Processo n.º 1008169-40.2018.811.0003 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 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. Designo o dia 12.11.2018, às 14h, para a realização 

da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo constar 

no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com 

advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da 

audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que 

compareça na audiência. 4. Após a realização da audiência supra, com ou 

sem manifestação da parte requerida, proceda-se ao psicossocial das 

condições das partes e da criança. 5. Empós, vista ao Ministério Público, 

para sua manifestação. 6. No intuito de resguardar o interesse da criança, 

que, como noticia a peça vestibular, se encontra sob a responsabilidade 

da parte autora, defiro a guarda provisória nos moldes requeridos, 

devendo ela ser intimada para assinar o respectivo termo. 7. A parte 

autora deverá ser informada que a guarda ora concedida tem caráter 

temporário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam 

situações que demandem deste juízo providência necessária à proteção 

do infante. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008654-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

EVERTON FRANK DA FONSECA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA CAROLINE ANDRADE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008654-40.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 22.11.2018, às 17h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se o 

requerente e seu procurador, bem como o representante do Ministério 

Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da realização da audiência de 
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conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. Após a realização da audiência supra, com ou sem 

manifestação da parte requerida, proceda-se ao psicossocial das 

condições das partes e da criança. 7. Empós, vista ao Ministério Público, 

para sua manifestação. 8. Postergo a análise da medida de urgência 

arvorada na exordial à contestação. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007426-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO (ADVOGADO(A))

CAIO FERNANDO GOMES COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO TOLOSA COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007426-30.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Apensem-se os 

autos ao Proc. nº 1003224-10.2018.8.11.0003. 2. Recebo a exordial. 3. 

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 poderá revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 4. Em que pese os documentos juntados 

aos autos, oficie-se à administradora do consórcio declinada na exordial 

para que informem ao juízo quanto à existência de numerário em favor do 

de cujus. 5. Após, vista ao representante do Ministério Público. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003480-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO (ADVOGADO(A))

MARLI SOUTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL RODRIGUES GONCALVES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003480-50.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente às 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. Nomeio inventariante a parte 

requerente, MARLI SOUTO DOS SANTOS, que deverá ser intimada, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de 

compromisso. 4. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que 

prestar compromisso, deverá a pessoa da inventariante apresentar as 

primeiras declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e 

fiscais dos bens inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em 

caso de imóvel rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se 

termo circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001668-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno (ADVOGADO(A))

MARIA DOS SANTOS PINHEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DOS SANTOS TAVARES (RÉU)

KARINNE CRISTINA DOS SANTOS TAVARES (RÉU)

MARLON LUIZ TAVARES (RÉU)

LUZIA DOS SANTOS TAVARES (RÉU)

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

VANUZA DOS SANTOS TAVARES (RÉU)

ANTÔNIO MARCOS LUIZ TAVARES (RÉU)

KAREM LORRAYNE DOS SANTOS TAVARES RODRIGUES (RÉU)

JOÃO BATISTA LUIZ TAVARES (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001668-41.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST 

MORTEM aforada por MARIA DOS SANTOS PINHEIRO em face de KAREM 

LORRAYNE DOS SANTOS TAVARES RODRIGUES, KARINNE CRISTINA 

DOS SANTOS TAVARES, JOÃO BATISTA LUIZ TAVARES, LUZIA DOS 

SANTOS TAVARES VANUZA DOS SANTOS TAVARES, LUCIENE DOS 

SANTOS TAVARES, MARLON LUIZ TAVARES e ANTÔNIO MARCOS LUIZ 

TAVARES, herdeiros do de cujus ALMIRO LUIZ TAVARES (todos 

qualificados na peça vestibular). 2. A inicial foi instruída com os 

documentos necessários à propositura da demanda, procuração, 

documentos pessoais, certidão de óbito. 3. Apresentada a contestação 

por negativa geral no ID: 12082315. 4. Audiência de instrução realizada. 5. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 6. Inicialmente, verifico que as partes têm legitimidade e inexistem 

irregularidades, tampouco outras questões pendentes de apreciação, pelo 

que passo diretamente ao exame do mérito da causa. 7. Da minudente 

análise processual, se verifica que a pretensão da parte autora é tão 

somente o reconhecimento da união estável post mortem em relação ao 

falecido Sr. Almiro Luiz Tavares, não havendo se falar em pedido de 

partilha de bens nestes autos. 8. Dito isso, superada tal questão, cediço 

que a união estável se materializa através da livre união afetiva de 

pessoas de modo público, contínuo e duradouro, com fito de formar 

família. Tal conceito encontra-se disposto no art. 1.723, do Diploma Civil, in 

litteris: “Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável 

entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” (grifo 

nosso) 9. Ademais, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o 

que outrora se denominava concubinato passou a ser reconhecido como 

união estável, conforme dispositivo legal expresso no art. 226, §3º: “Art. 

226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 3º - 

Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento.” (grifo nosso) 10. Coadunando-se com o texto 

constitucional supracitado, na seara doutrinária, muito já se discorreu 

acerca do instituto da união estável. Em seus hodiernos ensinamentos, 

Gagliano e Pamplona Filho (Novo curso de direito de família. 2ª ed., v. 6. 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 426) lecionam que: “a união estável, por seu 

turno, não se coaduna com a mera eventualidade na relação e, por conta 

disso, ombreia-se ao casamento em termos de reconhecimento jurídico, 

firmando-se como forma de família, inclusive com expressa menção 

constitucional (CF, §3º, do art. 226).” 11. A união estável é uma casta do 

gênero das famílias regulamentadas no ordenamento jurídico atual do 

Brasil, na qual convivem um homem e uma mulher com posse do estado de 

casados, ou, de forma aparente, como se marido e mulher o fossem, com 

intuito de formar uma família. 12. Trata-se de uma relação jurídica à qual o 

direito atribui garantias e deveres, exigindo-se que os companheiros 

convivessem com publicidade, continuidade e estabilidade, com intenção 

de formarem uma família, tendo como princípio norteador a afetividade 

entre os companheiros. 13. Entretanto, diferentemente do casamento 

propriamente dito (conforme preceituam os arts. 1.566 e seguintes do 

Código Civil), em sucinta comparação, para que se caracterize a união 

estável, não há um ato solene que marque o início desta relação jurídica, 

não há uma exigência legal acerca do tempo de convívio, e, sequer é 

preciso que os conviventes sejam residentes e domiciliados ambos no 
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mesmo endereço. 14. Analisando com vagar todos os dispositivos legais 

que tratam da união estável, pode-se aferir que o legislador previu como 

entidades familiares extramatrimonializadas as relações afetivas que 

gozarem de publicidade (notoriedade), continuidade, estabilidade 

(durabilidade) e que tenham escopo de constituir família. 15. A publicidade 

ou notoriedade denota a não clandestinidade, quer dizer que os 

companheiros devem ser reconhecidos pública e socialmente como se 

casados fossem, apresentando-se aos olhos de todos de tal forma. 

Logicamente, um relacionamento que se dá de forma furtiva, em segredo, 

ou que tenha ares de mistério não pode ser considerado como um núcleo 

familiar. 16. Os conceitos de continuidade e estabilidade estão 

umbilicalmente ligados, caminham pari passu, já que um decorre do outro. 

Para configuração da união estável não há exigência de um prazo mínimo 

de convivência, entretanto, impõe-se aos companheiros que cultivem uma 

relação não acidental, não momentânea, ou seja, não pode ser fugaz, 

efêmera, circunstancial, deve ser uma união afetiva que se prolongue 

cronologicamente, que perdure, permaneça, transpasse o tempo e não 

sofra interrupções constantes. É justamente por isso que tal união é 

equiparada ao casamento em termos de reconhecimento jurídico, com 

efeito, a convivência contínua e duradoura é o que permite ao juízo 

diferenciar a união estável de meros namoros. 17. Por último, como um dos 

requisitos essenciais à configuração da união estável, tem-se o objetivo 

de constituir família. Cuida-se do principal elemento para aferir a existência 

ou não da união afetiva livre entre o casal, já que para caracterizar uma 

união estável, mister que haja entre homem e mulher uma comunhão de 

vida, uma convivência more uxorio, que é circunstância semelhante à 

vivida pelas pessoas casadas, em que os parceiros articulam-se mediante 

prestação de mútua assistência moral e material, deixando claro seu 

animus de formar família. 18. Tecidas essas considerações acerca do 

instituto da união estável e tendo como norte essa linha de intelecção, 

volvendo os olhos para o caso dos autos, após vagaroso estudo do 

caderno processual, conclui-se que a autora e o falecido constituíram 

relação de união estável, na medida em que conviviam como marido e 

mulher, de forma pública, contínua e duradoura. 19. Da análise vagarosa 

dos autos, verifica-se que a requerente aportou aos autos um farto 

arcabouço documental probatório, sendo suas alegações confirmadas 

pelas testemunhas ouvidas em audiência de instrução: Depoimento da Sr.ª 

Iracy Nascimento da Silva: “(...) Conhece a requerente, é vizinha dela 

desde 1989 ou 1990. A requerente continua morando lá. A depoente 

chegou lá antes da requerente. Conheceu o falecido, ele convivia com a 

requerente como marido e mulher, isso desde que ela conheceu a 

requerente. Eles tiveram 2 filhas, que ela conhece, que são a 1ª e a 2ª 

requerida, aqui presentes. O Sr. Almiro Luiz Tavares faleceu de câncer. A 

depoente foi ao velório e a requerente estava lá e comportava-se como 

viúva. Conheceu os demais filhos do falecido, são todos maiores. (...) A 

convivência do Sr. Almiro Luiz Tavares com a requerente foi até a morte 

dele. (...) Foi ao velório do falecido e a requerente estava lá e se 

comportava como viúva.” Depoimento da Sr.ª Josedi dos Santos Portela: 

“Tem 66 anos e é costureira. Conhece a requerente desde 1978, foi 

vizinha dela por uns 4 anos no Conjunto São José III, não é mais. No tempo 

em que foi vizinha da requerente ela convivia com o Sr. Almiro, sabe que 

ele teve filhas, conhece os outros filhos do falecido 20. Assim, conclui-se 

que é imperioso o julgamento procedente do pedido em apreço, para 

declarar a união estável mantida pela autora e o de cujus durante o 

período de 1992 até 16.08.2014, data do falecimento deste. 21. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente 

o pedido formulado pela requerente, em consonância com o art. 487, 

inciso I, do Digesto Processual Civil c.c. art. 1.723, do Código Civil, para 

declarar, com efeito ex tunc, a existência da união estável havida entre 

MARIA DOS SANTOS PINHEIRO e ALMIRO LUIZ TAVARES (qualificados 

nos autos), mantida pelo período de 1992 até 16.08.2014, data do 

falecimento deste. 22. Sem condenação em custas e nem em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

23. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005614-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

EGLISTONE SOARES MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRELINA ALMEIDA SOARES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005614-21.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Considerando as 

informações carreadas à proemial, segundo a qual os herdeiros do de 

cujus são maiores e capazes, bem como o pleito de ID: 11545308, 

converto o inventário em arrolamento sumário, nos termos do art. 659 e 

seguintes, do Código de Ritos. 2. JULGO, por sentença (art. 659, CPC), o 

arrolamento dos bens deixados por ANDRELINA DE ALMEIDA (qualificada 

nos autos), na forma pleiteada pela inventariante e herdeiros nos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros. 3. Tendo o feito tramitado sob o pálio da 

gratuidade da justiça, determino que, decorrido o prazo recursal, sejam 

expedidos os competentes formais de partilha, alvarás e/ou carta de 

adjudicação. 4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 03 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003821-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. J. P. B. (REQUERENTE)

C. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. E. P. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRENILDA PEREIRA DOS SANTOS OAB - 695.325.401-72 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003821-76.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “Termo de 

Acordo de Revisão de Alimentos” proposta por G.E.P.B, menor 

representada por sua genitora Sra. C.P. dos S. e, F.J.P.B, qualificados nos 

autos bem como representados por advogado regularmente constituído. 

Parecer ministerial favorável a homologação da avença (ID 14499045). 

Relatei o essencial. Decido. As partes são legítimas e bem representadas, 

presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação. 

Doravante, o acordo está registrado nos autos, constando-se o teor de 

suas avenças, do qual vislumbro que os requisitos de VALIDADE, 

EXISTÊNCIA E EFICÁCIA dos NEGÓCIOS JURÍDICOS encontram-se 

presentes no r. ACORDO ajustado oportunamente, portanto sua 

homologação é medida que de rigor se impõe. Acrescenta-se, ainda, que o 

artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, estabelece ser caso 

de extinção do processo, com resolução do mérito, o acordo firmado pelas 

partes, isso porque o mérito é da essência da transação. Nesse sentido: 

"Ao homologar a transação entre as partes, o juiz atua na condição de 

terceiro imparcial em relação ao interesse sobre o qual recai a sua 

conduta, fazendo-o por dever de função, aplicando a lei ao caso concreto 

e tomando-a como limite de sua ação, atuação esta que caracteriza os 

dois pressupostos básicos da atividade jurisdicional" (Comentários ao 

Código de Processo Civil, volume 3, Do Processo de Conhecimento, arts. 

243 a 269, Ed. Revista dos Tribunais, págs. 373/375). Posto isso, com 

fundamento nos artigos 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo tal qual entabulado entre as partes para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e honorários, face à gratuidade 

da Justiça precedentemente deferida. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. P. I. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003244-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. O. (REQUERENTE)
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L. B. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. O. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003244-98.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO” proposta por ETORI DOS SANTOS OLIVEIRA DE 

SOUZA em face de JANE KELLY OLIVEIRA DE SOUZA, ambos bem 

qualificados nos autos. Relata ter contraído núpcias com a requerida em 

11/02/2006, sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo que dessa 

união não advieram filhos e inexiste bens a serem partilhados, diante da 

partilha informal amigável quando da separação de fato, há mais de 4 

(quatro) anos. Ainda, requer a cessação do pagamento de plano de saúde 

em favor da requerida, como dependente. Juntou documentos pertinentes. 

Em manifestação aportada no ID 1438366, a parte requerida por intermédio 

da Defensoria Pública pleiteou pela conversão do divórcio litigioso em 

consensual, anuindo expressamente com o pedido formulado pelo 

requerente no que tange ao divórcio e a cessação do plano de saúde 

pago em seu favor. É o relatório. Decido. Prima facie, considerando o 

interesse das partes converto a presente ação de divórcio litigioso em 

consensual. Nesta senda, passo ao julgamento antecipado da lide, pois 

não há necessidade de produção de outras provas assim como há nos 

autos elementos suficientes para que a sentença seja proferida, 

evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído (CPC 355, I). 

Doravante, considerando-se a natureza da causa, notadamente a 

ausência de interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao 

Ministério Público, passando desde já ao exame do pedido retro. As partes 

são legítimas e bem representadas, presentes estando os pressupostos 

processuais e as condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do 

art. 226, § 6º da Constituição Federal. Além disso, resta claro que a 

pretensão da requerente é apenas definir a sua situação fática, rompendo 

o vínculo conjugal existente com o requerido apenas no papel. Posto isso, 

decreto o DIVÓRCIO de ETORI DOS SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA em 

face de JANE KELLY OLIVEIRA DE SOUZA, com fundamento no artigo 

1.571, IV do Código Civil, bem como nos artigos 2º, IV e 24, ambos da Lei 

6.515/77, declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. Via de consequência, 

HOMOLOGO o acordo em relação à cessação do pagamento do plano de 

saúde em favor da requerida, com fulcro no art. 487, III, “b” do CPC. Sem 

custas em face da gratuidade da Justiça precedentemente deferida ao 

divorciando, restando outrossim deferido o r. beneficio à divorcianda a 

teor do pedido formulado no ID 1438366. Sem honorários, eis que o 

caráter consensual faz presumir a existência de ajuste particular sobre r. 

verba. Intime-se a parte requerida, pessoalmente. Preclusa a via recursal, 

expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil 

em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais competente. Por oportuno, 

desentranhem-se a petição e respectivos documentos atrelados no ID 

14438513/14438505, comunicando ao peticionante, eis que foi 

apresentado pela Defensoria Pública de outro Estado e referem-se a 

processo da Comarca da Capital. Em seguida, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se. P. I. Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000176-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. O. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. O. (REQUERIDO)

J. S. M. R. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000176-43.2018.8.11.0003. Vistos etc., A teor da certidão negativa 

aportada no ID 14052669, renove-se a citação da parte requerida, no 

endereço declinado através da petição lançada no ID 14823799. 

Outrossim, promova-se a elaboração do estudo psicológico, no referido 

endereço, nos moldes da decisum de ID 12721697. Em seguida, dê-se 

vista dos autos ao curador especial nomeado naquela oportunidade (ID 

12721697), pelo prazo de 05 (cinco) dias para manifestar-se, bem como 

apresentar requerimentos que entender necessários. Após, colha-se 

parecer ministerial. Em seguida, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006727-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. M. (ADVOGADO(A))

Y. J. S. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. D. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006727-39.2018.8.11.0003 Vistos etc., Faculto ao exequente a 

emenda da inicial, a fim de apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

cálculo atualizado do débito a que alude o pedido, com a especificação 

das datas e valores devidos, bem como esclarecer se pretende a 

execução dos alimentos vencidos de fevereiro/2015 a maio/2018 pelo rito 

processual do art. 523, do CPC (penhora), considerando a patente a 

incompatibilidade entre os ritos de prisão e penhora, o que torna inviável a 

cumulação desses dois procedimentos no mesmo feito (art. 327, §1º, III, do 

CPC), sob pena de indeferimento da exordial (art. 320 e 321, parágrafo 

único, do CPC). Com ou sem manifestação, renove-se a conclusão. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Rondonópolis-MT, 13 de setembro 

de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003555-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. L. (AUTOR(A))

L. L. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003555-89.2018.8.11.0003. AUTORA: CAROLINE DE SOUZA LIRA RÉU: 

RODRIGO MATEUS DA SILVA Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO DE 

ALIMENTOS COM PEDIDO LIMINAR DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS ajuizada por H. L. M., menor representada por sua genitora, 

Sra. CAROLINE DE SOUZA LIRA em desfavor de RODRIGO MATEUS 

SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. A inicial foi recebida no 

ID 13206057, deferindo os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

bem como fixando, à título de alimentos provisórios 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo. Em sede de audiência de conciliação, as partes 

ajustaram a verba alimentar no quantum de 20,96% (vinte vírgula noventa 

e seis por cento) do salário mínimo mensal, a ser pago até o dia 10 de 

cada mês em conta bancária de titularidade da genitora da menor, ainda, a 

responsabilidade integral do genitor acerca do material escolar da criança 

e a proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada genitor, das 

despesas extraordinárias médicas e farmacêuticas, mediante a 

apresentação de receita médica e nota fiscal, conforme o caso. (ID 

14736854). Em parecer, o Ministério Público foi favorável à homologação 

da avença (ID 15116814). É o relatório. Decido. O acordo está encartado 

aos autos, constando-se o teor de suas avenças. Levando-se em 

consideração que a transação realizada entre as partes preserva os 

i n te resse s  d a  m e n o r ,  t e n d o  r e s p e i t a d o  o  b i n ô m i o 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, 

sua homologação é medida que de rigor se impõe. Posto isso, em sintonia 

ao parecer ministerial, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC, o acordo tal qual o entabulado e, declaro, por consequência extinto o 

presente feito. Sem custas e honorários face à gratuidade da Justiça, 

restando deferido referido benefício em favor do requerido ante ao pedido 

vertido no bojo do termo de audiência retro. Preclusa a via recursal, 

certifique-se e, em seguida, promova-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo. Notifique-se o Ministério Público. Publique-se. 

Intimem-se. Rondonópolis/MT, 14 de setembro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002303-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. L. (AUTOR(A))
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A. J. B. D. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. P. (RÉU)

J. P. S. L. (RÉU)

V. H. S. L. (RÉU)

M. E. D. S. L. (RÉU)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 13685901.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001160-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. B. (REQUERIDO)

S. B. D. (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003737-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. D. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. R. N. (REQUERIDO)

K. G. M. D. S. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003737-75.2018.8.11.0003 Vistos etc., Em análise dos autos, verifica-se 

que as partes pactuaram o compartilhamento da guarda do menor D. R. do 

N. (d.n. 17/01/2004), conforme assentada constante do ID 14277969, 

todavia, consta expressamente na tratativa a alternância da guarda, 

subsumindo-se, precisamente, o revezamento semanal da criança entre 

os lares materno e paterno. Destarte, diante da contraindicação da 

modalidade de guarda eleita pelos genitores, rechaçada majoritariamente 

pela doutrina e jurisprudência, por sobrepor, em grande parte dos casos, 

os interesses dos pais em detrimento do menor, deixo de homologar, por 

ora, o acordo derradeiramente ajustado. Nesse sentido, a lição de Dimas 

Messias de Carvalho: "Neste arranjo de guarda (alternada), todavia, não 

existe compartilhamento, pois a diferença da guarda unilateral comum é 

apenas a alternância. Trata-se, na realidade, de uma espécie de guarda 

unilateral exercida por períodos alternados entre os pais, sem 

cooperação, reservando ao outro apenas o direito de visitas e 

fiscalização." (Direito das famílias, 6ª Edição, São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018). Aliás, a guarda compartilhada não induz a duplicidade 

de residência, mas busca pluralizar os deveres de vigilância, assistência, 

educação e representação por ambos os genitores de forma geral, 

definindo-se precipuamente um domicílio base para a moradia da criança. 

Outrossim, extrai-se do estudo psicológico realizado no ID 14854324, aos 

16 de agosto de 2018, que as partes não têm exercido a custódia do 

adolescente na forma pactuada, embora tenha sido realizado após o 

ajuste, demonstrando, portanto, a ineficácia do que fora ajustado em data 

próxima (19 de julho de 2018). À vista do quadro fático sub examine e, 

visando a formação de acordo que melhor atenda aos interesses do 

menor, amoldando-se precisamente a realidade fática vivenciada, hei por 

bem aprazar nova data de audiência. Doravante, designo audiência de 

conciliação para o dia 08 de novembro de 2018 às 15h30min, a realizar-se 

no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Intime-se a Dra. Olivia Oliveira 

Muniz, subscritora do termo de acordo incluso no ID 14277969 para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a representação processual da 

requerida, tomando ciência, desde já, do quanto determinado. Intime-se 

pessoalmente o autor e abra-se vista dos autos à Defensoria Pública. 

Após, colha-se parecer ministerial e renove-se a conclusão. Intimem-se. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de 

agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004108-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. M. (EXEQUENTE)

A. J. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. B. D. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº: 1004108-39.2018.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de “Cumprimento de 

Sentença” movido por S. M. L., representado por sua genitora, Sra. V. P. 

M., em desfavor de P. B. de L., todos bem qualificados nos autos. Após o 

regular prosseguimento do feito, aportou aos autos manifestação da parte 

exequente, informando o recebimento das parcelas alimentícias em atraso, 

estando o demandado atualmente adimplente com sua obrigação alimentar, 

consoante petitório acostado no ID 15113455. É o relatório. Decido. Tendo 

em vista a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente Execução 

de Alimentos, em relação às parcelas em atraso objeto da presente 

execução, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Solicite-se a devolução da missiva 

anteriormente expedida, independentemente de cumprimento. Sem custas 

e honorários, ante a gratuidade da Justiça precedentemente deferida. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007691-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. J. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. M. R. (ADVOGADO(A))

P. S. D. R. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007691-66.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Ab initio, a teor da 

informação de que o executado possui vínculo empregatício em aberto e, 

visando conferir efetividade à sentença que homologou o quanto ajustado 

entre as partes no que concerne aos alimentos (ID 11458778), oficie-se 

ao órgão empregador do executado, nos termos do art. 529, §2º do CPC, a 

fim de que promova o desconto da verba alimentar vincenda na forma 

acordada diretamente em folha de pagamento do executado, bem como o 

respectivo depósito em favor da parte autora na conta bancária informada 

nos autos. 2. De outro lado, em que pese a proposta do executado de 

parcelamento do débito na forma vindicada, tenho que não merece 

prosperar, sobretudo porque não há aquiescência do exequente. 3. 

Assim, abra-se vista dos autos ao executado, por intermédio de seu 

representante para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito remanescente, conforme cálculo derradeiramente apresentado, sob 

pena de ser decretada a prisão civil. Com ou sem manifestação, intime-se 

o exequente e o Ministério Público. Após, renove-se a conclusão. 

Intimem-se. Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003583-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI (ADVOGADO(A))

ALINE LOURDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: ISRAEL 

OLIVEIRA SOUZA, devidamente citado razão pela qual faço vista dos 

autos a advogada da parte autora para requerer o que entender de direito. 

. RONDONÓPOLIS, 4 de outubro de 2018. ELISANGELA DE ALMEIDA 

SALOMAO LIMA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 

34106100
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Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003836-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

CELMIRA ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA OLIMPIA GUIMARAES SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003836-45.2018.8.11.0003 Vistos etc., Não obstante as 

ponderações tecidas no petitório retro, acompanhadas dos documentos 

que embasam a afirmação, verifico, em detida análise dos autos, que o 

assento de óbito de Maria Alves Guimarães (ou Maria Olimpia Guimarães 

Silva) fora lavrado sob o CPF nº. 716.467.871-53 e RG 308546, enquanto 

aquele constante da matrícula do bem a ser amealhado e dos documentos 

pessoais constam como CPF 758.860.141-87 e RG 1012209-5. Destarte, 

não obstante a filiação demonstrada entre os diferentes nomes que ambas 

se tratam da mesma pessoa, a autora da herança, a certidão de 

casamento apresentada também apresenta como nome de solteira Maria 

Olimpia Guimarães e não Maria Alves Guimarães, na forma aduzida. 

Assim, faculto novamente a parte autora, a emenda da inicial, a fim de 

apresentar a certidão de óbito da falecida, em consonância aos 

documentos cadastrais da mesma (CPF e RG), no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, do CPC). Registro, 

aliás, que acaso a parte não detenha a documentação ora apontada, apta 

a abertura do presente inventário, deve a interessada providenciar a 

regularização dos aludidos documentos primeiro (nome da ‘de cujus’, CPF 

e RG) para, após, manejar o inventário. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, tornem-me conclusos. Intime-se. Rondonópolis/MT, 28 de 

setembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005721-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. V. F. (EXEQUENTE)

L. R. N. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. B. D. O. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005721-94.2018.8.11.0003 Vistos etc., Haja vista a carência da 

documentação necessária ao processamento do feito, reitere-se a 

intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder a emenda da exordial, nos moldes do decisum retro, 

notadamente para promover a liquidação de sentença, indicando os 

fundamentos jurídicos do pedido (art. 319, III, do CPC), com o pedido e 

suas especificações, eis que o pedido constante da proemial corresponde 

a fase que ainda depende de resolução, a partir da liquidação prévia da 

sentença apresentada, sob pena de indeferimento da vestibular (art. 321, 

parágrafo único, CPC). Após, tornem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Rondonópolis-MT, 1º de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003540-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. R. (REQUERENTE)

A. B. D. M. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. M. R. (REQUERIDO)

M. D. S. F. M. (REQUERIDO)

S. F. M. (REQUERIDO)

 

Termo em anexo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010016-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. E. S. (EXECUTADO)

S. B. D. (ADVOGADO(A))

B. T. B. (ADVOGADO(A))

J. S. M. R. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 10010016-14.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de execução de 

alimentos proposta por K. Y. dos S. em face de E. do. E. S., bem 

qualificados nos autos. No curso da execução o exequente pugnou pela 

desistência da ação, tendo o Parquet opinado favorável ao pleito. É o 

relatório. Decido. A desistência da ação é perfeitamente possível, 

registrando-se que à parte autora compete analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente, observados os requisitos da legislação instrumental, 

inexistindo in casu nada que obstaculize o acolhimento do pedido de 

desistência. Face ao exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA formulada 

(art. 200, parágrafo único, CPC), e DECLARO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito (art. 485, VIII, c/c o art. 354, ambos do NCPC). Sem 

custas e honorários ante a gratuidade da Justiça. Ciência ao Ministério 

Público. P. I. Arquivem-se com as baixas devidas. Rondonópolis-MT, 02 de 

outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000125-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS RESPLANDES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES RICARDO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000125-66.2017.8.11.0003 Vistos etc., Reitere-se a intimação da 

inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, distribuir o quinhão 

hereditário dos sucessores em porcentagens equânimes, sob pena de 

restar inviabilizada a expedição do competente formal de partilha na forma 

pleiteada. Após, tornem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 2 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003528-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA SOUZA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO JUNIOR DE ASSIS SOUZA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 14453780.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003890-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. M. R. (ADVOGADO(A))

J. M. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. O. F. (ADVOGADO(A))

A. V. D. M. (ADVOGADO(A))

J. R. D. S. (RÉU)

R. A. P. (ADVOGADO(A))

G. H. P. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003890-11.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Alimentos’ ajuizada por D.L.R.F., representado por sua genitora, Sra. 

J.M.F. em desfavor de J.R. de S., todos devidamente qualificados nos 

autos. A inicial foi recebida no ID 13421346, fixando a título de alimentos 

provisórios o valor de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, 

bem como determinando-se a citação do demandado. Em sede de 

audiência de conciliação designada por este juízo, as partes ajustaram 

acerca da guarda do menor, a qual será exercida pela genitora; o direito 

de visitas a ser exercido pelo genitor e a verba alimentar no quantum de 
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25% do salário mínimo mensal, a ser pago até o dia 10 de cada mês. No 

que se refere às despesas extraordinárias com educação, saúde e plano 

de saúde do menor, as partes pactuaram que cada uma arcará com 50% 

do r. quantum, mediante apresentação de nota fiscal e/ou receita médica 

(ID 14343985). Em parecer, O Ministério Público foi favorável à 

homologação da avença (ID 14620530). É o relatório. Decido. 

Considerando que nos termos do artigo 139, incisos II e V, do Código de 

Processo Civil, compete ao Juiz, na direção do processo, zelar pela rápida 

solução do litígio, promovendo a qualquer tempo a autocomposição, deve o 

acordo entabulado entre as partes ser homologado por este Juízo. 

Acrescenta-se, ainda, que o artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil, estabelece ser caso de extinção do processo, com 

resolução do mérito, o acordo firmado pelas partes, isso porque o mérito é 

da essência da transação. Nesse sentido: "Ao homologar a transação 

entre as partes, o juiz atua na condição de terceiro imparcial em relação 

ao interesse sobre o qual recai a sua conduta, fazendo-o por dever de 

função, aplicando a lei ao caso concreto e tomando-a como limite de sua 

ação, atuação esta que caracteriza os dois pressupostos básicos da 

atividade jurisdicional" (Comentários ao Código de Processo Civil, volume 

3, Do Processo de Conhecimento, arts. 243 a 269, Ed. Revista dos 

Tribunais, págs. 373/375). Assim, à luz do ajuste entabulado entre as 

partes (ID 14343985) e pelo que dos autos constam, 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. Transitada em julgado, expeça-se termo de guarda e 

proceda-se ao arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Sem 

custas e honorários ante à gratuidade da Justiça, restando deferido, 

outrossim, o r. beneplácito legal ao demandado. Publique-se. Intimem-se. 

Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003698-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. P. A. (REQUERENTE)

W. D. S. V. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº. 1003698-78.2018.8.11.0003 Vistos, etc. Trata-se de ‘AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVISÃO DE 

BENS, GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS’ ajuizada 

por A.A.P.A. e J.N. da C., todos devidamente qualificados. Formularam os 

requerentes a homologação da avença, asseverando, em suma, que 

conviveram em regime de união estável, advindo deste relacionamento a 

aquisição de 01 (um) bem imóvel e 01 (um) veículo, os quais ficarão com a 

requerente, inclusive, os bens que guarnecem a residência. Salientam que 

o requerente finalizará as parcelas do financiamento do imóvel. Registram, 

ainda, que da união adveio o nascimento da menor J.M. da C.A., os quais 

ajustaram que em relação a guarda da criança, será exercida 

unilateralmente pela genitora, com direito de visita a ser exercido pelo 

genitor em finais de semana alternados, avisando quando se ausentar 

desta Comarca com a menor, ainda, os feriados serão alternados, nas 

datas comemorativas, a menor ficará com o genitor homenageado e, por 

fim, nas férias escolares, a criança ficará metade com cada genitor. O 

genitor arcará, à titulo de pensão alimentícia, com a importância de 27% 

(vinte e sete por cento) do salário mínimo, assim como o auxílio financeiro 

das despesas extraordinárias. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público 

opinou pela homologação do ajuste. É o necessário. Decido. Com efeito, é 

certo que a união estável, não possuindo natureza contratual, mas sendo 

constitucionalmente considerada como entidade familiar equiparada ao 

casamento, gera para os conviventes sequelas jurídicas. Assim, tem-se 

que a união estável é uma modalidade de entidade que inicia e termina 

espontaneamente com o fim da vida em comum, vez que desprovida das 

formalidades próprias do casamento, sendo certo que a intervenção 

judicial é cabível para o acertamento das sequelas advindas daquele 

relacionamento. In casu, verifica-se que as partes resolveram o litígio 

mediante concessões mútuas, transacionando acerca do período de 

convivência marital, bem como ajustando a guarda, visitas e alimentos da 

prole havida da união, considerando o bem estar e os interesses da 

mesma. Neste viés, considerando que nos termos do artigo 139, incisos II 

e V, do Código de Processo Civil, compete ao Juiz, na direção do 

processo, zelar pela rápida solução do litígio, promovendo a qualquer 

tempo a autocomposição, deve o acordo entabulado entre as partes ser 

homologado por este Juízo. Acrescenta-se, ainda, que o artigo 487, inciso 

III, “b” do Código de Processo Civil, estabelece ser caso de extinção do 

processo, com resolução do mérito, o acordo firmado pelas partes, isso 

porque o mérito é da essência da transação. Nesse sentido: "Ao 

homologar a transação entre as partes, o juiz atua na condição de terceiro 

imparcial em relação ao interesse sobre o qual recai a sua conduta, 

fazendo-o por dever de função, aplicando a lei ao caso concreto e 

tomando-a como limite de sua ação, atuação esta que caracteriza os dois 

pressupostos básicos da atividade jurisdicional" (Comentários ao Código 

de Processo Civil, volume 3, Do Processo de Conhecimento, arts. 243 a 

269, Ed. Revista dos Tribunais, págs. 373/375). Assim, à luz do ajuste 

entabulado entre as partes e pelo que dos autos constam, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

reconheço a existência de união estável entre A.A.P.A. e J.N. da C., pelo 

período compreendido a partir do ano 2000 a dezembro/2017. Por efeito, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, determino seja expedido 

o competente mandado para averbar a presente sentença junto ao 

Cartório de Registro Civil Competente, consoante determina o Provimento 

n.º 37/2014 do CNJ, bem como termo definitivo de guarda da menor. Em 

seguida, proceda-se ao arquivamento do feito com as cautelas de estilo. 

Sem custas e honorários ante à gratuidade da Justiça. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000319-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINUSA FRANCISCA RODRIGUES (REQUERENTE)

BRUNA KATHARINE MAGGIONI (ADVOGADO(A))

IVAN CARLOS BINSFELD (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000319-32.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de pedido de Alvará 

Judicial aforado por IVAN CARLOS BINSFELD e EDINUSA FRANCISCA 

RODRIGUES, com o objetivo de obter autorização judicial para lavratura de 

escritura pública de transferência do imóvel registrado sob a matrícula n.º 

50.754, do RGI local, de propriedade da sociedade empresária ICB 

Transporte Serviços Agrícolas e Representações LTDA, tendo em vista 

seu encerramento em 05.01.2014. Destacaram que, ao efetivarem o 

distrato social perante a JUCEMAT, por um lapso, não mencionaram a 

matrícula em questão, razão pela qual procederam a re/ratificação do 

distrato, incluindo o referido, o qual foi-lhes indeferido, sob a alegação de 

que em razão da empresa já estar extinta, é impossível promover qualquer 

alteração. Junto à inicial veio a documentação pertinente. Relatei. Decido. 

Prima facie, tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, portanto, 

sujeito às regras procedimentais previstas no art. 719 e seguintes do CPC. 

Com efeito, notadamente diante da natureza do pedido é certo que não 

comporta a inclusão de polo passivo. Desta forma, DETERMINO a exclusão 

do polo passivo inserido no presente feito. Ademais, proceda-se a 

serventia a retificação da classe processual perante o cadastro da 

demanda no sistema PJE, vez que em dissonância com a realidade 

postulatória, mormente para fins de inclusão com rigor no relatório judicial. 

Pois bem. O interesse de agir foi comprovado, sendo a tutela jurisdicional 

necessária e a via escolhida adequada. In casu, nota-se que a sociedade 

empresária ICB Transporte Serviços Agrícolas e Representações LTDA, 

encontra-se com suas atividades encerradas desde 05.01.2014, 

conforme documentos apresentados. Assim, não há outra possibilidade de 

regularizar a propriedade do imóvel trazido à baila, pois, a sociedade 

empresária extinta, por não dispor de personalidade jurídica própria, não 

pode firmar contratos, mesmo que apenas para transferir bens imóveis. 

Assim, a transferência de domínio de bens do acervo patrimonial de 

empresa extinta necessita do suprimento da manifestação de vontade da 

pessoa jurídica, além do preenchimento de todos os requisitos 

indispensáveis para a lavratura do título e a comprovação da situação de 

regularidade fiscal e tributária. Nesse sentido, observo que a 

documentação apresentada comprova a extinção da respectiva pessoa 
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jurídica perante a Junta Comercial, bem como a titularidade do imóvel 

registrado em seu nome após a sua dissolução. Ante o exposto, 

considerando-se a documentação acostada, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, via de consequência, DEFIRO o Alvará Judicial para 

autorizar os requerentes IVAN CARLOS BINSFELD, brasileiro, divorciado, 

comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 4020545961 SSP/RS, 

inscrito no CPF nº 366.261.390-53; e EDINUSA FRANCISCA RODRIGUES, 

brasileira, solteira, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 

0730663-6 SSP/MT, inscrita no CPF 503.886.491-00, a procederem a 

transferência do imóvel objeto da matrícula nº: 50.754 do RGI local, de 

propriedade da pessoa jurídica ICB TRANSPORTE SERVIÇOS AGRÍCOLAS 

E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 09.041.413/0001-99. Por efeito, 

EXTINGO o processo nos moldes do art. 487, I do Código de Processo 

Civil. Custas, ex lege. Sem honorários. Preclusa a via recursal, expeça-se 

o alvará, com validade de 180 dias. Após, arquive-se. P. I. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 39827 Nr: 370-32.1996.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDA HELENA LOPES LELLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DE OLIVEIRA LELLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 Vistos etc.Trata-se de petição aportada às fls. 199/201, requerendo a 

correção da grafia no nome da inventariante no Formal de Partilha e Carta 

de Adjudicação, respectivamente às fls. 191 e 192.Pois bem. Cumpre 

ressaltar que a correção de erro material pode ser realizada a qualquer 

momento, inclusive de ofício, sem resultar em nenhum vício ao julgamento 

realizado.Nesse sentido: “O erro material (no caso, de datilografia, quando 

da publicação do acórdão) é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a 

requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.” (RSTJ 

34/378).“(...)Destarte, em relação à grafia do nome da inventariante 

constante no Formal de Partilha e Carta de Adjudicação (fls. 191/192) 

gravada como “Wanda Helena Lopes Lelis” deverá ser substituída por 

“Vanda Helena Lopes Lelis”.No mais, em relação ao item III da petição de 

fls. 199/201, registra-se que poderá o patrono se valer de cópias dos 

respectivos documentos, aptos ao esclarecimento questionado pelo 

competente tabelionato (fls. 205/206), os quais constam desses autos às 

fls. 95/96, 108/110, 127/142, 145, 146/146v, 150/151 e 155/157.Preclusa a 

via recursal, dê-se cumprimento ao presente decisum. Após, arquive-se. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 751427 Nr: 8509-40.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDSO, JDSO, AODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAODS, EDJDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Diante dos documentos colacionados às fls. 109/110, acolho a prestação 

de contas apresentada em relação à motocicleta alienada e, determino o 

arquivamento do feito, com as devidas baixas.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis-MT, 02 de outubro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 759223 Nr: 12908-15.2014.811.0003

 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: JFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSFDA, ELFDA, EBDA, ERBDA, UBDA, PBDA, 

EBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...)respectivamente às fls. 46/51 e 129/147.A parte autora impugnou a 

contestação de fls. 46/51, às fls. 59/63.Após, com a revogação do 

instrumento de procuração, a requerente apresentou petição e procedeu a 

juntada de novos documentos (fls. 75/104/v).Os requeridos Edmilson Reis 

Batista de Almeida, Uelington Batista de Almeida e Priscilla Batista de 

Almeida, foram citados às fls. 120 e 151, não aportando aos autos peça 

contestatória até a presente data.Por fim, manifestação da Defensoria 

Pública às fls. 148/148v.É o necessário. Decido.I. Prima facie, 

considerando a manifestação aportada às fls. 148/148v pela curadora 

especial nomeada, diante da maioridade civil alcançada pelo requerido 

Elves Luciano Ferreira de Almeida no curso do processo, hei por bem 

revogar a nomeação de fl. 35.Destarte, intime-se o requerido Elves 

Luciano Ferreira de Almeida para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 76, II do CPC, regularizar a sua representatividade processual nos 

autos, em razão do implemento da maioridade no curso da ação.II. 

Ademais, visando evitar futuras arguições de nulidades, em razão da 

assistência pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso das 

requeridas Enigracye e Egislaine, mormente ante a eventual conflito de 

interesses entre os requeridos ou confusão processual, revogo a 

nomeação de fls. 35 e nomeio o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por 

intermédio de seu advogado e professor-orientador, atuar como curador 

especial da menor (...).III. Outrossim, diante dos documentos apresentados 

pela parte autora (fls. 75/104) após a angularização processual, intime-se 

as requeridas para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo.IV. Por derradeiro, intime-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requer o que de direito, bem como para especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando de forma objetiva, os fatos que 

deseja demonstrar (CPC, art. 369), sob pena de preclusão da prova.Em 

caso de prova oral, deverá declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, para fins de melhor adequação da pauta pelo juízo. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 718656 Nr: 14124-79.2012.811.0003

 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: CJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:12535-B/MT, LIDIANY SILVA NUNES - OAB:19877/O, VANESSA 

ALVES CONTÓ - OAB:15414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310

 Vistos etc.,

 Considerando as informações aportadas à fl. 240, invocando o Princípio 

da Duração Razoável do Processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) bem como o 

Princípio da Cooperação inserto no art. 6º, do CPC e, objetivando conferir 

celeridade ao feito, sobretudo diante do extenso lapso percorrido desde a 

propositura da demanda sem o desfecho da pretensão inicial, estando o 

feito inserto, inclusive, nas metas prioritárias do CNJ, intime-se o advogado 

da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o atual 

endereço de Isadora Carolina Moura Sordi.

 Havendo a indicação de respectivo endereço da parte, cumpra conforme 

determinado à fl. 239, expedindo o necessário.

Por outro lado, decorrido o prazo sem manifestação, tornem-me os autos 

conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Rondonópolis/MT, 02 de outubro de 2018.
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 Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 749440 Nr: 7469-23.2014.811.0003

 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: GFR, GRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BEATRIZ PEREIRA 

MARCHIORO - OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.,

 Prima facie, retifique-se a capa dos autos e o sistema, constando o tipo 

da presente demanda (fl. 88).

Deveras, a teor do quanto noticiado na certidão negativa de fl.120, 

renove-se o mandado de citação, devendo o Sr. Oficial de Justiça esgotar 

a diligência necessárias no sentido de efetivar o ato citatório, 

atentando-se ao quanto disposto na decisum de fl. 115.

 Faculto a parte exequente apresentar o cálculo atualizado do débito, no 

prazo de 48h.

Da resposta no mandado, intime-se a exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 02 de outubro de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 723145 Nr: 4138-67.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIE BIANCHI NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO REPETTO, LORENA 

REPETTO, SILVIA CRISTINA DE ANDRADE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 Vistos etc.,

 Considerando o ajuste entabulado entre as partes em sede de audiência 

de conciliação (fls. 248/249), demonstrando aquiescência quanto aos 

termos do presente inventário, inclusive com apresentação de depósito em 

dinheiro em favor da menor (fls. 250/251), em cumprimento ao ajustado, 

colha-se parecer ministerial de mérito.

Demais disso, intime-se a inventariante para colacionar aos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, certidão de matricula atualizada dos imóveis 

objeto da avença de fls. 248/249, assim como carta de desalienação do 

veículo descrito no CRLV de fl. 49 ou comprovante de anuência do credor 

fiduciário em relação a transação pretendida.

Em seguida, renove-se a conclusão.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 795171 Nr: 12461-90.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSB, GDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MACHADO 

CUSTODIO - OAB:MT/6435

 Vistos etc. Diante da inquirição da testemunha arrolada pela parte autora 

nesta oportunidade, declaro encerrada a instrução. Por oportuno, 

intime-se a parte requerida para se manifestar à respeito dos laudos 

psicossociais acostados, bem como para apresentação de memoriais, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, vista ao Ministério 

Público e, após, tornem-me conclusos para sentença. Cumpra-se. Saem 

os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 810997 Nr: 18230-79.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS, IPDS, UJPDS, IPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282, RENAN DOMINGUES BARROS - OAB:18.538, SIRLENE 

FERNANDES DE OLIVEIRA - OAB:, SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - 

OAB:21267

 Vistos etc.,01. Tratam-se de embargos de declaração opostos por Maria 

Cristina de Souza (fls. 231) aduzindo, em síntese, a ocorrência de erro 

material na sentença objurgada (fl. 221/226), especialmente em relação à 

disposição da sucumbência por parte da requerida em arcar com a verba 

honorária já que a par de condena-la em custear referida verba, 

consignou que tal deveria ser destinada ao patrono da requerida, quando 

deveria constar como beneficiário o patrono da requerente. Era o que 

tinha a relatar. Fundamento e decido.Já que tempestivos, recebo os 

embargos de declaração, assistindo razão à embargante, tratando-se de 

mero erro material possível é a correção de ofício, de acordo com o art. 

1022, III, CPC. A propósito:“A correção de erro material deve ser feita a 

qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo 

julgador (art. 463, I, do CPC).” (TJMT. Processo: RCIn 2959/2009. Rel. Des. 

José Zuquim Nogueira. Julgado em 22/05/2009).Posto isso, à luz do erro 

material existente na sentença antes lançada às fls. 226 acima 

mencionada, modifico-a para constar: “Finalmente, invocando o princípio 

da causalidade, condeno a parte requerida e terceira interessada ao 

pagamento das custas processuais (pro rata), bem como ao pagamento 

dos honorários advocatícios em favor do patrono da requerente, os quais 

fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobretudo tendo em vista a natureza 

da causa e grau de zelo do profissional (art. 85, §2º c/c art. 292, III, ambos 

do CPC). Fica suspensa a exigibilidade de referidas verbas eis que os 

sucumbentes encontram-se amparados pelo benefício da gratuidade da 

justiça.” No mais, segue a decisão nos exatos termos.02. Tendo em vista a 

interposição de recurso de apelação às fls. 232, certifique-se a 

tempestividade, com as cautelas de praxe. Após, ante ao disposto no art. 

1.010 §3º do código de ritos, encaminhem-se os autos ao egrégio 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, consignando-se meus melhores e respeitosos 

cumprimentos. Intimem-se.Rondonópolis-MT, 03 de outubro de 

2018.CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 447615 Nr: 2794-22.2011.811.0003

 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: RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCAD, VHAD, CAAD, EAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO DE 

MATTOS ZWICKER - OAB:193557, LUIS FERNANDO TAVARES DA 

SILVA - OAB:21446, NELLY REGINA DE MATTOS - OAB:37.495, 

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 Posto isso, em sintonia ao parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido autoral na forma da fundamentação supra, EXTINGUINDO o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), na forma 

do art. 85, § 8º do CPC, sobretudo considerando a natureza da demanda e 

o trabalho realizado. Ressalte-se que a exigibilidade das referidas verbas 

ficará suspensa enquanto perdurar a impossibilidade da requerente em 

adimpli-las, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, ante a gratuidade de 

justiça precedentemente deferida.Preclusa a via recursal, certifique-se, 

procedendo-se ao arquivamento do feito com as cautelas de 
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estilo.Publique-se, intimem-se.Rondonópolis/MT, 03 de outubro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 815227 Nr: 1291-87.2016.811.0003

 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: DCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de "Ação de Regulamentação de Visitas com Pedido de Tutela 

Antecipada" proposta por DIVINA CAMILO DE ASSIS, em face de LUIZ 

CARLOS DA SILVA, ambos qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/15.

Após o regular trâmite processual, a parte autora foi intimada via 

pessoalmente para promover o necessário ao regular andamento do feito, 

todavia deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (fls. 55).

Relatei o essencial. DECIDO.

Compulsando os autos vislumbro que a parte requerente foi intimada para 

promover o necessário ao regular andamento do feito, todavia quedou-se 

inerte.

Desta feita, caracterizada a desídia da autora, alternativa outra não há se 

não a extinção do feito sem resolução do mérito.

 No mais, é cediço que a prestação jurisdicional possui caráter 

instrumental, secundário, declarativo/executório, desinteressado e 

provocado, valendo-se da função pacificadora Estatal, aplicando o direito 

ao caso concreto. Para toda e qualquer ação exige-se que a parte 

preencha as condições respectivas, notoriamente conhecidas, bem como 

os pressupostos processuais, sendo que a demanda não pode ficar 

aguardando sine die providência específica da parte necessária ao 

andamento processual, daí se aplicando a sanção processual pela inércia, 

qual seja, extinção processual sem análise do meritun causae, conforme 

norma ínsita no art. 485 do NCPC.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.

 Sem custas e honorários ante o precedente deferimento da assistência 

judiciária gratuita.

 Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.

Ciência ao Ministério Público.

P. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 760142 Nr: 13412-21.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMFDS, JFDS, DFDS, EFDS, LFL, MFDSR, 

NFDSF, EFDS, JFDS, JFDS, JFSS, JFDS, MFM, EFDS, ZFDS, JFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZIMAR DA CRUZ 

MAGALHÃES - OAB:MT/11.689, NUCLEO DE PRATICA 

JURÍDICA-NUPRAJU - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a inventariante para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 

apresentar as últimas declarações acompanhada do plano final de partilha, 

oportunidade em que deverá providenciar a seguinte documentação: a) 

certidão negativa de débito municipal, estadual (expedida pela PGE) e 

federal em nome do falecido; b) Guia de Informação e Apuração de ITCD 

devidamente acompanhada da avaliação administrativa do acervo 

inventariado e comprovante de recolhimento ou declaração de isenção do 

tributo; c) certidão negativa de testamento, no prazo de 30 dias, nos 

moldes do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que documento 

indispensável à propositura da presente ação, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, intime-se a inventariante 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou requerimento de 

suspensão, sob pena de extinção.

Intime-se.

Às providências COM URGÊNCIA eis que se trata de feito incluído nas 

metas prioritárias do CNJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 773783 Nr: 3843-59.2015.811.0003

 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: JUAREZ GONÇALVES DE ALMEIDA, MARINETE 

GONÇALVES DE ALMEIDA, JOYCE GONÇALVES DE ALMEIDA, ROSARIA 

GONÇALVES DE ALMEIDA, JOÃO BATISTA GONÇALVES DE ALMEIDA, 

MARGARIDA GONÇALVES SILVESTRIM, OLGA GONÇALVES DE 

ALMEIDA, LOURENÇO GONÇALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA, 

ESPÓLIO DE ADELITA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, na confluência desses argumentos, considerando a ausência 

de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.Sem custas, ante ao precedente 

deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000391-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. G. D. C. (RÉU)

 

Parte Autora: M. L. M. G. (D. N. 01/10/2002), menor, representado por sua 

genitora DEISE MOREIRA DE SOUZA. Parte Requerida: ROGÉRIO 

FERNANDO GONÇALVES DE CARVALHO. PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS – 

PROCESSO Nº 1000391-19.2018.8.11.0003 - PJE - FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA ROGÉRIO FERNANDO GONÇALVES DE 

CARVALHO, brasileiro, demais qualificações ignoradas, atualmente em 

local ignorado e incerto, dos termos da presente ação, INTIMANDO-O a 

pagar os alimentos provisórios fixados em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, 

promovida pela parte acima. Requer ao final, seja julgada procedente a 

ação, a fim de que seja fixado os alimentos definitivos em favor do 

requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc.,(...) Diante disso, estando o 

requerido em local incerto e não sabido, defiro a citação do mesmo pela 

via editalícia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o edital, correndo da 

data da publicação única. (...)Transcorrido in albis o prazo da resposta, 

fica nomeado, desde já, o Escritório Modelo da UNIJURIS, Dr. Samir Badra 

Dib, conforme o art. 72, II, do CPC para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial da parte executada, 

devendo ser intimado acerca da presente nomeação, bem como a fim de 

que apresente a respectiva defesa, no prazo legal. Após, intime-se o 

requerente para manifestar-se em 10 (dez) dias. Adotadas as 

providências, colha-se parecer ministerial. Intimem-se e Cumpra-se. Eu, 

Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 4 de outubro de 2018. Hélio Avelino dos Santos. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005528-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDEVINO DA SILVA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

ADILA ARRUDA SAFI (ADVOGADO(A))

RENATA BAVARESCO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS .

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000827-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

SILBENY LIMA ALVES CIRINO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª ROBERTA SILVA 

BEZERRA RODRIGUES, PARA QUERENDO APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004223-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

MARIA EDNA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS .

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1006645-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA CLAUDINO (AUTOR(A))

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001295-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERCY BARAUNA DE SOUZA LOPES (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009404-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES EUGENIO (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS .

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)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001736-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CHARLES PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS .

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007977-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

OSVAIR ROCHA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006470-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NABIL NAHSAN (AUTOR(A))

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1006470-14.2018.8.11.0003 VISTO. Intime-se a parte 

autora para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se o medicamento 

SEMATROPINA RECOMBIANTE HUMANA está sendo fornecido. 

Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 03 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004363-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Processo: 1004363-94.2018.8.11.0003 VISTO. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando o motivo da produção da prova e indicando os fatos 

a serem provados, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 

terça-feira, 25 de setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001056-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LOURIVALDO XAVIER DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. º 1001056-69.2017.8.11.0003 Visto. Trata-se de Execução 

de Sentença proposta por LOURIVALDO XAVIER DOS SANTOS em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Intimado, o INSS 
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concordou com os cálculos apresentados pelo exequente (Id. 15019383). 

Assim, HOMOLOGO os cálculos de Id. 14406080, referentes às parcelas 

vencidas (R$ 33.062,31) e aos honorários sucumbenciais (R$ 2.270,57). 

Em seguida, em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os 

documentos relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido 

provimento, para a elaboração do cálculo de liquidação do débito com as 

retenções necessárias. Apurado o cálculo pelo Departamento competente, 

será enquadrado como crédito pequeno valor, em relação ao ente público 

devedor, até as seguintes quantias: Ø INSS – 60 salários mínimos (art. 17, 

§1º, da Lei Federal nº 10.259/2001); Ø ESTADO DE MATO GROSSO – 100 

UPF (art. 1º da Lei Estadual nº 10.656/2017); Ø MUNICÍPIO – 30 salário 

mínimos (art. 87, II, da ADCT). Sendo o crédito de pequeno valor, 

expeça-se ofício requisitório à autoridade, na pessoa de quem o ente 

público foi citado, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu 

recebimento, quitar a obrigação com o uso de guia de depósito na conta 

j u d i c i a l  v i n c u l a d a  a o  p r o c e s s o  ( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento). O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as 

devidas deduções, devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos 

relacionados no artigo 4º, §1º do Provimento. Em se tratando de crédito 

superior a 60 salários mínimos, expeça-se ofício requisitório de precatório 

ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CF, art. 

100), instruindo-o com as peças essenciais, na forma do disposto no 

artigo 443, §1º e 2º e 444 da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, quinta-feira, 27 de setembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001056-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LOURIVALDO XAVIER DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. º 1001056-69.2017.8.11.0003 Visto. Trata-se de Execução 

de Sentença proposta por LOURIVALDO XAVIER DOS SANTOS em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Intimado, o INSS 

concordou com os cálculos apresentados pelo exequente (Id. 15019383). 

Assim, HOMOLOGO os cálculos de Id. 14406080, referentes às parcelas 

vencidas (R$ 33.062,31) e aos honorários sucumbenciais (R$ 2.270,57). 

Em seguida, em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os 

documentos relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido 

provimento, para a elaboração do cálculo de liquidação do débito com as 

retenções necessárias. Apurado o cálculo pelo Departamento competente, 

será enquadrado como crédito pequeno valor, em relação ao ente público 

devedor, até as seguintes quantias: Ø INSS – 60 salários mínimos (art. 17, 

§1º, da Lei Federal nº 10.259/2001); Ø ESTADO DE MATO GROSSO – 100 

UPF (art. 1º da Lei Estadual nº 10.656/2017); Ø MUNICÍPIO – 30 salário 

mínimos (art. 87, II, da ADCT). Sendo o crédito de pequeno valor, 

expeça-se ofício requisitório à autoridade, na pessoa de quem o ente 

público foi citado, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu 

recebimento, quitar a obrigação com o uso de guia de depósito na conta 

j u d i c i a l  v i n c u l a d a  a o  p r o c e s s o  ( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento). O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as 

devidas deduções, devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos 

relacionados no artigo 4º, §1º do Provimento. Em se tratando de crédito 

superior a 60 salários mínimos, expeça-se ofício requisitório de precatório 

ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CF, art. 

100), instruindo-o com as peças essenciais, na forma do disposto no 

artigo 443, §1º e 2º e 444 da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, quinta-feira, 27 de setembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008712-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA GREGORIO (AUTOR(A))

SEBASTIAO DE SOUZA GREGORIO (AUTOR(A))

ERLI DE SOUZA GREGORIO (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Processo: VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou 

mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, nos termos do 

artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar com 

conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de conciliação 

ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar inutilmente 

a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que viola o 

princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a resolução 

da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, 04/10/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003401-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA (ADVOGADO(A))

EDINEIA VENANCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 25 de setembro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007798-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SIQUEIRA CAVALHEIRO (REQUERENTE)

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO N° 1007798-76.2018.8.11.0003 VISTO. Intime-se o autor para 

comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, a sua insuficiência de recursos 

para o pagamento das custas processuais (art. 99, § 2º do CPC). 

Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003719-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI (ADVOGADO(A))

LUCIA SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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PROCESSO Nº 1003719-54.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

concessão de pensão por morte com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por LUCIA SOUZA DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que viveu 

em união estável com Edson Pereira durante 5 (cinco) anos, que juntos 

tiveram uma filha, e que seu companheiro faleceu em 18/9/1997 

decorrente de acidente do trabalho. Sustenta que se dirigiu ao INSS e 

requereu para si e para sua filha o direito à pensão por morte, porém, o 

INSS deferiu o benefício apenas em favor da filha, pois a Autarquia 

entendeu que não restou comprovada a qualidade de dependente da 

autora. Alega que tal decisão administrativa deve ser reformada, pois a 

autora viveu com o de cujus durante cinco anos e permaneceu junto dele 

até na data da sua morte, sendo que sempre dependeu do mesmo 

financeiramente, tendo em vista que apenas ele trabalhava para o 

sustento da família. O pedido de tutela provisória de urgência foi 

indeferido. Regularmente citado, o INSS contestou o pedido, onde arguiu a 

preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/91. No mérito, sustentou que a parte 

autora não trouxe aos autos pelo menos três dos documentos 

relacionados no artigo 22, § 3º, do Decreto 3.048/1999, os quais seriam 

hábeis a comprovar a existência efetiva de relação de união estável entre 

ela e o instituidor do benefício, razão pela qual provada não está a 

qualidade de dependente da parte autora. Na fase de especificação das 

provas, as partes requereram a designação de audiência de instrução 

para inquirição da parte autora e oitiva de testemunhas, eventualmente 

arroladas, com o fim de se comprovar existência de união estável, ao 

tempo do óbito do falecido. É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC). Analisando 

os autos, verifica-se que não há questões processuais pendentes a 

serem decididas, de modo que declaro o feito saneado, tendo em vista que 

as partes são legítimas e o processo está em ordem. A preliminar de 

prescrição das parcelas anteriores a 05 (cinco) anos da propositura da 

ação será analisada na sentença, caso seja procedente o pedido inicial. II 

– QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). O ponto controvertido do presente 

processo gira em torno da qualidade de dependente da parte autora, 

especificamente quanto à existência ou não da relação de união estável 

entre ela e o instituidor do benefício, quando de seu óbito, bem como da 

existência ou não da qualidade de segurado especial do de cujus e, 

portanto, da existência ou não do exercício de atividade rural, 

individualmente ou em regime de economia familiar, pelo mesmo, à época 

de seu óbito ocorrido em 18/09/1997. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA 

(art. 357, III do CPC) No caso em debate, competirá a parte autora o ônus 

de comprovar o fato constitutivo de seu direito. IV - DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal da parte autora, por serem necessárias para o 

julgamento da causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 31 de outubro de 2018, às 15h30min. b) As testemunhas das partes 

deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo 

CPC). c) Intime-se a parte autora para prestar depoimento pessoal, 

advertindo-a de que o não comparecimento ou, comparecendo, se recusar 

a depor, será aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). d) 

Intimem-se, ainda, os procuradores e advogados. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 19 de setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001631-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Diogo Galvan (ADVOGADO(A))

KAROLINY BACKES SANTOS (EXECUTADO)

WALTER SANTIAGO PEREIRA (EXECUTADO)

SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO N°: 1001631-77.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de execução 

fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de SHOPPING COMÉRCIO DE FERRO E AÇO EIRELI – ME, WALTER 

SANTIAGO PEREIRA e KAROLINY BACKES SANTOS. A empresa 

executada SHOPPING COMÉRCIO DE FERRO E AÇO EIRELI – ME 

apresentou exceção de pré-executividade no Id. 13958988, requerendo a 

suspensão deste feito executivo e de todos os atos constritivos até a 

apreciação da exceção, inclusive com a determinação expressa para 

recolhimento do mandado já expedido nestes autos, bem como a 

decretação da extinção de todo o crédito tributário exequendo pelo 

pagamento, com base no artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, 

com a consequente extinção do processo nos termos do artigo 924, inciso 

II, do novo Código de Processo Civil. Em cumprimento ao mandado de 

penhora e avaliação expedido nos autos, foi realizada na data de 07 de 

julho de 2018, a penhora de diversos bens da empresa executada, com 

avaliação total no valor de R$ 205.432,75, conforme auto de penhora, 

avaliação e depósito acostado no Id. 14047992. A executada SHOPPING 

COMÉRCIO DE FERRO E AÇO EIRELI – ME requereu a apreciação da 

exceção de pré-executividade, notadamente o pedido de suspensão do 

feito executivo e de todos os atos constritivos, com a consequente 

revogação do ato de penhora de Id. 14047992, sob o argumento de que a 

exceção foi interposta antes da efetivação da penhora (Id. 14131102). 

Certificou-se o recebimento dos embargos nº 1006358-45.2018.811.0003, 

com a determinação de suspensão da presente execução. A empresa 

executada alegou que a CDA exequenda encontra-se protestada, apesar 

de suficientemente garantido o juízo, o que traz graves obstáculos ao 

regular exercício de suas atividades empresarias. Assim, requereu a 

baixa do protesto ou suspensão dos seus efeitos, bem como a exclusão 

do seu nome do SERASA e de qualquer outro órgão ou cadastro de 

proteção ao crédito. Requereu, ainda, a desconsideração da petição 

acostada no Id. 14131102, haja vista a interposição de embargos (Id. 

15344419). É o relatório. Decido. De início, anoto que deixo de analisar a 

exceção de pré-executividade de Id. 13958988 nesta oportunidade em 

razão de não ter sido oportunizada ainda a manifestação da exequente a 

respeito de tal defesa. Assim, passo a apreciar o pedido de baixa do 

protesto ou suspensão dos seus efeitos e exclusão de registro no 

SERASA e em qualquer outro órgão ou cadastro de proteção ao crédito 

em relação a CDA exequenda (nº 2017386). De acordo com o artigo 1º, 

parágrafo único da Lei 9.492/1997, incluído pela Lei nº 12.767/2012, as 

certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas, incluem-se 

entre os títulos sujeitos a protesto. O Supremo Tribunal já decidiu, 

inclusive, pela constitucionalidade da aludida norma, tendo julgado 

improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5135, movida 

pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) contra o citado dispositivo 

legal (art. 1º da Lei 9.492/97, acrescido pelo art. 25 da Lei 12.767/12). O 

protesto tem por finalidade a prova da inadimplência e da mora, sendo 

instrumento adotado pelo ordenamento jurídico, não se podendo falar em 

meio abusivo, indevido ou coator para recebimento do crédito. Assim, uma 

vez inserido o débito, nada impede que a Fazenda Pública venha a apontar 

a certidão de dívida ativa para protesto. O fato de a execução 

encontrar-se garantida pela penhora dos bens descritos no auto de 

penhora, avaliação e depósito de Id. 14047992 não enseja a sustação do 

protesto da CDA, tampouco a exclusão do nome da devedora perante o 

SERASA e qualquer outro órgão ou cadastro de proteção ao crédito. Isso 

porque, a única forma de caução que tem, por si só, força para suspender 

a exigibilidade do crédito, é o depósito do montante integral do valor devido 

(art. 151, II, do CTN). Com essas considerações, INDEFIRO os pedidos de 

sustação ou suspensão dos efeitos do protesto da CDA nº 2017386 e 

exclusão do nome da devedora perante o SERASA e qualquer outro órgão 

ou cadastro de proteção ao crédito. INDEFIRO, ainda, o pedido de 

suspensão da execução (Id. 13958988, p. 6), haja vista que a exceção de 

pré-executividade não tem o condão de suspender o andamento do feito 

executivo. Diante do teor da petição de Id. 15344419, deixo de analisar o 

pedido de revogação da penhora efetivada nos autos (Id. 14131102). 

Intime-se o Estado de Mato Grosso para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da exceção de pré-executividade apresentada no Id. 

13958988. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 19 de 

setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008423-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY DA SILVA RIBEIRO (IMPETRANTE)

DIEGO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 
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(IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1008423-13.2018.8.11.0003 VISTO. DANIELLY DA SILVA 

RIBEIRO ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que 

participou do concurso público realizado pela Prefeitura de Rondonópolis - 

Edital nº 001/2016-PMR, no qual foram disponibilizadas 7 (sete) vagas) 

para cargo de Orientador Social, tendo sido classificada em 8º lugar para 

o referido cargo. Consta na inicial que, em 28 de abril de 2017, os 7 (sete) 

candidatos aprovados foram convocados, contudo a candidata Julyene 

Oliveira Teixeira, aprovada em 5º lugar, deixou de assumir a vaga. 

Assevera que a administração pública declarou no edital do concurso a 

necessidade de preenchimento de sete vagas para o cargo de Orientador 

Social, no entanto, vencido o prazo de validade do certame, somente seis 

vagas foram efetivamente ocupadas, sendo que, até o momento, não 

houve o preenchimento da sétima vaga. Aduz que a Prefeitura além de 

não ter convocado a impetrante, contratou 16 (dezesseis) profissionais 

através de empresa terceirizada para exercer as mesmas funções do 

cargo de Orientador Social, porém com uma nomenclatura diversa, qual 

seja “Digitador”. Alega que a desistência da candidata aprovada em quinto 

lugar fez nascer para a impetrante o direito subjetivo à nomeação, pois a 

posição dela alcança a vaga existente. Assim, requer a concessão de 

liminar, sem a oitiva do impetrado, para determinar que a autoridade 

coatora seja compelida a convocar e nomear a impetrante no cargo de 

Orientador Social, para o qual foi classificada em 8º lugar. É o relatório. 

Decido. O deferimento da liminar em sede de mandado de segurança, de 

acordo com o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, está condicionado à 

demonstração da verossimilhança das alegações (fumus boni juris) e do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). A concessão da medida constitui faculdade atribuída ao 

Magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre convencimento, 

dependendo o deferimento da relevância do fundamento do pedido e do 

risco da ineficácia da medida, na hipótese de se aguardar a providência 

final. No caso, a impetrante pleiteia a sua nomeação no cargo de 

Orientador Social para o qual prestou concurso público e foi classificada 

em oitavo lugar, sob o argumento de que possui direito subjetivo à 

nomeação em decorrência da desistência da candidata aprovada em 

quinto lugar. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o 

direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do 

número de vagas previstas no edital, na hipótese deste passar a figurar 

entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos melhor 

classificados. Vejamos: "O direito à nomeação também se estende ao 

candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que 

passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de 

candidatos classificados em colocação superior. Precedentes." (RE 

946425 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento 

em 28.6.2016, DJe de 9.8.2016). Da análise dos documentos encartados 

aos autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis promoveu 

concurso público para provimento de cargos públicos (Edital nº 01/2016), 

ofertando 7 vagas de ampla concorrência, 1 para pessoas com 

deficiência e 1 para pessoas com baixa renda, para o cargo de Orientador 

Social (Id. 15502536, p. 30), tendo sido a impetrante classificada em 8º 

lugar na ampla concorrência, conforme resultado final homologado pelo 

Decreto nº 7.997, de 27 de julho de 2018, publicado no DIORONDON nº 

3764, em 01 de agosto de 2018. Verifica-se, ainda, que a candidata 

aprovada em quinto lugar na ampla concorrência, Julyene Oliveira Teixeira, 

foi convocada para, no prazo máximo de 30 dias, assumir o cargo de 

Orientador Social (Id. 15502537, p. 18), mas em consulta ao site da 

Prefeitura de Rondonópolis foi possível confirmar a desistência da citada 

candidata, pois além de o nome dela não constar na relação de servidores 

ativos, não foi encontrada a respectiva portaria de nomeação 

(http://www.rondonopolis.mt.gov.br/). Neste contexto, conclui-se que a 

impetrante, de fato, passou a figurar dentro do número de vagas previstas 

no certame (em 7º lugar). Ocorre que, ao anunciar no edital a quantidade 

de vagas a ser preenchida, o Município manifestou a precisa extensão 

das suas necessidades, em correspondência com a capacidade da sua 

receita financeira, até porque a criação de cargos pressupõe dotação 

orçamentária suficiente, conforme está previsto no artigo 169, § 1º, I, da 

Constituição Federal. Desse modo, certamente o edital vincula o ente 

público, obrigando-o a prover as vagas oferecidas, com a ressalva de 

que, apenas durante o prazo de validade do concurso, é que a 

administração pública tem a discricionariedade quanto ao momento da 

nomeação. Expirado o prazo do certame, o candidato aprovado dentro do 

numero de vagas tem o direito à convocação, nomeação e posse, estando 

a matéria, inclusive, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO 

PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS 

CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO 

APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À 

CONFIANÇA. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO” (STF - RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-0259903 

PP-00314). De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

já se manifestou: “REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

ATO COATOR - CONSUBSTANCIADO NA NÃO NOMEAÇÃO DO 

IMPETRANTE - APROVAÇÃO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL - DIREITO SUBJETIVO - NOMEAÇÃO - DENTRO DO 

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - DIREITO LIQUIDO E CERTO - 

SEGURANÇA CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA. 1.[...] 2. "Dentro do 

prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o 

momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a 

própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um 

direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao 

poder público." (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-189 

Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).3. Assim, somente depois de 

expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação 

regular do candidato classificado dentro do número de vagas, é que 

haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de 

segurança. Precedentes. [ ...] (AREsp 1171117/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 

30/10/2017)” 2. Devidamente comprovado que a parte foi aprovada dentro 

do número de vagas previstas no edital do concurso e que, expirado o 

prazo de validade do certame, não foi nomeada, nem houve, por parte da 

Administração, a declinação de motivos supervenientes de excepcional 

circunstância para não fazê-lo, impõe-se o provimento da pretensão 

recursal. (Ap 80350/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017)”. 3. Segurança concedida - Sentença ratificada (TJMT - 

ReeNec 79337/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). No edital n. 001/2016-PMR, de 

16 de fevereiro de 2016, consta que “o prazo de validade deste concurso 

público será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, 

contado o prazo a partir da data de sua homologação, desde que haja 

interesse da Prefeitura Municipal de Rondonópolis” (item 19.5 – Id. 

15502536, p. 14). Ressalta-se que a homologação do concurso foi 

publicada no Diário Oficial DIORONDON nº 3764, em 01 de agosto de 2016, 

e como o certame não foi prorrogado a validade se expirou em 01 de 

agosto de 2018. Referida situação implica na fumaça do bom direito e o 

periculum in mora, uma vez que a impetrante encontra-se aprovada e 

classificada dentro do número de vagas prevista no edital e expirada a 

validade do certame sem ter sido nomeada para o cargo para o qual 

concorreu. Com essas considerações e, com fundamento no artigo 7º, 

inciso III, da Lei 12.016/09, CONCEDO a ordem de segurança pretendida, 

para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata 

convocação e nomeação da impetrante DANIELLY DA SILVA RIBEIRO, no 

cargo de Orientador Social para o qual foi classificada em 8º (oitavo) lugar 

no concurso referente ao edital nº 001/2016-PMR, de 16 de fevereiro de 

2016. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Expeça-se o respectivo 

mandado para cessação dos efeitos do ato impugnado até o deslinde da 

presente demanda. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no 

prazo de dez (10) dias, preste as informações que julgue necessárias (Lei 

nº 12.016/09, art. 7º, I). Dê-se ciência do presente ao Município de 
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Rondonópolis, pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial 

sem documentos, para, querendo, ingressar no feito (Lei nº 12.016/09, art. 

7º, II). Cumpridas todas as deliberações, prestadas ou não informações, 

manifeste o representante do Ministério Público, no prazo de dez (10) dias 

(art. 12 da referida lei), e após, sejam os autos remetidos à conclusão. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 03 de outubro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006374-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (EXECUTADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N° 1006374-33.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de execução 

fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face da AMERICEL 

S/A, visando receber o crédito tributário, no valor de R$ 6.085,14 (seis mil 

oitenta e cinco reais e quatorze centavos), relativa a certidão de dívida 

ativa nº 903/2017. A executada CLARO S/A requereu seja declarada a 

conexão desta execução fiscal com a ação anulatória nº 

1010362-62.2017.8.11.0003, bem como a suspensão da execução fiscal, 

uma vez que houve a apresentação de garantia nos autos da ação 

anulatória, por meio da apólice de seguro garantia n° 

0306920179907750198360000, no valor de R$ 374.516,77 (Id. 13325141). 

O Município de Rondonópolis requereu a suspensão da execução fiscal, 

tendo em vista que, nos autos da ação anulatória nº 

1010362-62.2017.811.0003, foi determinada a suspensão da exigibilidade 

da multa imposta no processo administrativo 0114.001.033-5, ora em 

debate nessa execução (Id. 15368090). É o relatório. Decido. Analisando 

os autos, verifica-se que a executada CLARO S/A promoveu uma ação 

anulatória em face da exequente, a qual tramita perante a 2ª Vara 

Especializada Fazenda Pública desta Comarca (processo n° 

1010362-62.2017.8.11.0003). Nesta execução, a exequente pleiteia o 

recebimento do crédito tributário oriundo da certidão de dívida ativa nº 

903/2017, relacionada à multa aplicada pelo PROCON no processo 

administrativo nº 0114.001.033-5. No feito que tramita na 2ª Vara 

Especializada Fazenda Pública desta Comarca, conforme se extrai do 

Sistema PJe, a executada pleiteia a nulidade das multas aplicadas em 53 

processos administrativos, dentre eles, a multa do processo administrativo 

que embasa a CDA desta execução. O objeto daquela ação é mais amplo 

e, ainda, envolve outras execuções fiscais que tramitam também naquele 

j u í z o  ( a u t o s  n º  1 0 0 1 9 0 1 - 6 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3  e 

1001903-37.2018.8.11.0003). No caso, impossível determinar a reunião 

d e s t a  e x e c u ç ã o  c o m  a  r e f e r i d a  a n u l a t ó r i a  ( n º 

1010362-62.2017.8.11.0003), uma, porque, por ser juiz prevento, já que 

esta execução foi distribuída primeira (artigo 59, do Código de Processo 

Civil), não se pode determinar a remessa desta ação para o Juízo da 2ª 

Vara de Fazenda; duas, porque, como existem outras execuções 

atreladas à aludida anulatória no Juízo da 2ª Vara de Fazenda, não se 

pode avocar para este juízo dita ação anulatória. Assim, na hipótese, 

diante da impossibilidade de reunião dos processos, e tendo o Juízo dos 

autos da ação anulatória nº 1010362-62.2017.8.11.0003, em sede de 

antecipação de tutela, determinado a suspensão da exigibilidade da multa 

imposta no processo administrativo 0114.001.033-5, ora em debate nessa 

execução, SUSPENDO a execução, até o julgamento da ação anulatória nº 

1010362-62.2017.8.11.0003, em trâmite na Segunda Vara Especializada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 21 de setembro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002969-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS (ADVOGADO(A))

ELIANE VELOSO RAHAL GEISENDORF (EXECUTADO)

 

PROCESSO N º VISTO. A exequente requer a extinção da execução, em 

razão do cancelamento do débito tributário. Denota-se que o débito 

tributário foi cancelado. Os Tribunais já decidiram que o cancelamento do 

débito implica a extinção da execução. Nesse sentido: “EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -CANCELAMENTO DO DÉBITO 

TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - REMISSÃO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80 - RECURSO PROVIDO - DECISÃO 

UNÂNIME. -Nos termos do artigo 26 da Lei Nº 6.830/80, não há incidência 

de custas processuais na execução fiscal extinta pela remissão do débito 

tributário” (TJ-PR - AC: 1571562 PR Apelação Cível - 0157156-2, Relator: 

Antonio Lopes de Noronha, Data de Julgamento: 15/12/2004, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 14/02/2005 DJ: 6806). Com essas 

considerações, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, nos termos 

do art. 26, da Lei 6.830/80. Sem custas e honorários advocatícios, na 

forma do dispositivo legal acima mencionado. Proceda-se ao cancelamento 

do arresto ou penhora, se houver. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 15/09/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001128-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

REJANE LEITE VIEIRA 00441441130 (RÉU)

TEREZINHA FERREIRA - ME (RÉU)

LUCIMAR BATISTELLA (ADVOGADO(A))

MARILEIDE APARECIDA DE SOUZA 01156095123 (RÉU)

O. DA S. VENTURA & CIA LTDA - ME (RÉU)

VALDINEYRE DA SILVA LOPES (RÉU)

PRISCILLA PEREZ GOES (ADVOGADO(A))

EVA MARIA HILARIO 76675726153 (RÉU)

 

PROCESSO Nº: 1001128-56.2017.811.0003 VISTO. O MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL ajuizou ação civil pública com pedido de antecipação 

de tutela em face de LANCHONETE ÁGUA DE COCO, BAR CENTRAL, BAR 

DA JACK, DRINK'S BAR, LANCHONETE CENTRAL e LANCHONETE VR, 

aduzindo, em suma, que chegou ao conhecimento do Ministério Público 

através de relatório elaborado e encaminhado pela Polícia Militar do Estado 

de Mato Grosso – 5º Batalhão de Polícia Militar, que diversos 

estabelecimentos existentes na região do quadrilátero central do Município 

de Rondonópolis funcionavam como prostíbulos, ali albergando prostitutas 

e travestis para realizavam seus programas, mediante divisão de 

pagamento, portanto, estavam funcionando como Casas de Prostituição. 

Consta na inicial que foi realizada uma fiscalização nesses 

estabelecimentos, a qual resultou nas prisões da proprietária do Bar 

Central e da Gerente, da Gerente da Lanchonete VR e de suas auxiliares, 

bem como das proprietárias da Lanchonete Central e Lanchonete Água de 

Coco; e a Vigilância Sanitária Municipal, no exercício do seu Poder de 

Polícia, empreendeu diligências nos estabelecimentos requeridos, 

notificando-os e autuando-os, e, ainda, interditou os estabelecimentos 

Drink’s Bar e a Lanchonete VR. Alega que, embora o Poder Público tenha 

tentado regularizar a situação dos requeridos, todos os estabelecimentos 

continuam funcionando normalmente, sem os respectivos Alvarás de 

Localização e Funcionamento ou, se esses foram concedidos, certamente 

foram elaborados em falsidade ideológica, eis que a Vigilância Sanitária 

verificou irregularidades que não foram sanadas pelos estabelecimentos e 

o Alvará Sanitário é requisito para a concessão do Alvará de Localização 

e Funcionamento. Sustenta que todos os estabelecimentos requeridos 

continuam abertos servindo como Casas de Prostituição, o que vem 

expondo a constrangimento considerável diversos de consumidores que, 

agindo de acordo com a boa fé objetiva que se presume nas relações de 

consumo, podem eventualmente procurar os locais acreditando se tratar 

de estabelecimentos legalmente estabelecidos, quando na verdade 

trata-se de Casas de Prostituição. Assim, requer a concessão de medida 

liminar para determinar a cassação dos alvarás de localização e 

funcionamento e a interdição total (suspensão de funcionamento) dos 

estabelecimentos LANCHONETE ÁGUA DE COCO, BAR CENTRAL, BAR 

DA JACK, DRINK'S BAR, LANCHONETE CENTRAL e LANCHONETE VR. A 

ação foi direcionada a uma das varas cíveis desta comarca, tendo o Juízo 

da Primeira Vara Cível reconhecido a existência de litisconsórcio passivo 

necessário do Município de Rondonópolis, declinando a competência para 

uma das Varas de Fazenda Pública (Id. 4999668). Determinou-se a 

intimação do autor para informar se tem interesse em incluir no polo 

passivo o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (Id. 5558784). O Ministério 
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Público emendou a inicial para incluir no polo passivo o Município de 

Rondonópolis (Id. 5772689). O pedido de liminar foi indeferido. Citada, a 

LANCHONETE CENTRAL apresentou contestação, dizendo que “foi 

notificada apenas por estar exercendo atividade divergente da liberada no 

alvará de localização e funcionamento que era para lanchonete, casas de 

chá, de sucos e similares, porém exerce atividade de Bar (venda de 

bebidas alcoólicas). Que a situação do estabelecimento Lanchonete 

Central já foi regularizada, continua com seu funcionamento normal, com 

os respectivos alvarás de Localização e Funcionamento bem como o 

Alvará Sanitário”. LANCHONETE ÁGUA DE COCO também apresentou 

contestação, alegando que se trata de “um estabelecimento comercial que 

cumpre todas exigências legais para funcionamento, não infringindo a 

função social do imóvel, nem mesmo causando dano moral a coletividade, 

uma vez que não há relatos sobre isso, razão pela qual esta ação deve 

ser JULGADA IMPROCEDENTE”. VALDINEYRE DA SILVA LOPES 

compareceu nos autos para pedir a extinção do processo sem resolução 

do mérito, uma vez que sua lanchonete encontra-se fechada desde 2015. 

No mérito, sustentou que “jamais manteve ou fomentou a atividade 

relacionada à prática de prostituição, apenas tinha um estabelecimento 

próximo ao local muito frequentado por pessoas que exercia a atividade”. 

O Ministério Público interpôs recurso de agravo de instrumento contra a 

decisão que negou o pedido de tutela provisória de urgência. Na 

sequência, o Ministério Público Estadual requereu a desistência da ação 

em relação ao requerido Bar Central (Razão Social: Rejane Leite Vieira), 

vez que no referido ponto comercial não mais funciona o estabelecimento 

Bar Central, e sim um loja de calçados denominada “Promoções Calçados”. 

O Município de Rondonópolis apresentou contestação, onde arguiu a 

preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que apenas tem a 

responsabilidade de emitir os alvarás das atividades indicadas pelos 

declarantes e não colaborou para o desvirtuamento da atividade constante 

nos Alvarás de funcionamento. No mérito, sustentou que vem adotando as 

medidas necessárias no sentido de fiscalizar os referidos 

estabelecimentos. Os estabelecimentos BAR DA JACK, representada por 

Eva Maria Hilario, e DRINK'S BAR, representada por Marileide Aparecida de 

Souza, foram citados (ids. 6803225 e 6803328, respectivamente) e não 

apresentaram contestação. O Ministério Público não impugnou as 

contestações apresentadas nos autos. Na fase de especificação de 

provas, as partes requereram a oitiva de testemunhas na audiência de 

instrução. É o relatório. Decido. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC): a) DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO O Ministério Público Estadual requereu a desistência da ação em 

relação ao requerido Bar Central (Razão Social: Rejane Leite Vieira), vez 

que no referido ponto comercial não mais funciona o estabelecimento Bar 

Central, e sim um loja de calçados denominada “Promoções Calçados”. 

NELSON NERY JÚNIOR, in Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante, pág. 630, 7ª edição, Ed. RT, leciona que: 

“quando o autor desistir da ação, o mérito não pode ser apreciado, 

devendo o magistrado proceder à extinção do processo sem ingressar no 

exame do mérito. Depois da citação, somente com a anuência do réu é que 

o autor poderá desistir da ação.” No caso sob testilha, verifico que a parte 

autora desistiu do prosseguimento da ação antes da citação da 

demandada Bar Central (Razão Social: Rejane Leite Vieira). Em 

consequência, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO a desistência da ação em relação ao Bar Central (Razão 

Social: Rejane Leite Vieira). b) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS O Município de Rondonópolis arguiu a preliminar de 

ilegitimidade passiva, uma vez que apenas tem a responsabilidade de 

emitir os alvarás das atividades indicadas pelos declarantes e não 

colaborou para o desvirtuamento da atividade constante nos Alvarás de 

funcionamento. Essa alegação se confunde com o próprio mérito da 

pretensão inicial, sendo necessário a produção de provas para se 

comprovar se o requerido está ou não fiscalizando as atividades 

desenvolvidas pelos bares onde supostamente funcionam como 

prostíbulos, albergando prostitutas e travestis para realizarem seus 

programas, mediante divisão de pagamento. Logo, essa matéria será 

apreciada na sentença final, por se tratar de mérito e sua comprovação 

depende de produção de provas. Por igual fundamento, será apreciado na 

sentença a alegação de que a lanchonete de VALDINEYRE DA SILVA 

LOPES encontra-se fechada desde 2015. De outra parte, verifica-se que 

não há questões processuais pendentes a serem decididas, de modo que 

declaro o feito saneado, tendo em vista que as partes são legitimas e o 

processo está em ordem. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS 

RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade 

probatória servirá para comprovar se os diversos estabelecimentos 

citados na petição inicial, localizados na região do quadrilátero central do 

Município de Rondonópolis, funcionam como prostíbulos, ali albergando 

prostitutas e travestis para realizarem seus programas, mediante divisão 

de pagamento, funcionando como Casas de Prostituição. III – DEFINIÇÃO 

DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) Competirá a parte autora a 

demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 

373, inciso I do CPC. IV – DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

a) Defiro a produção de prova testemunhal, por ser necessária para o 

julgamento da causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 07 de novembro de 2018, às 15h30min. b) A secretaria deverá expedir 

mandado de intimação das testemunhas indicadas pelo Ministério Público, 

bem como requisitá-la ao chefe imediato, nos termos do artigo 455, § 4º, 

inciso IV do CPC: - TEN PM Grauciano Bispo Gomes; - SD PM Lucas Ribeiro 

Moreira; - SUB TEN Borges; - SGT Marcos Souza; - CB Simone; - Djalma B. 

De Souza (Vigilância Sanitária Municipal); - Alessandra Santana (Vigilância 

Sanitária Municipal); - Edileuza B. Barbieri (Vigilância Sanitária Municipal); - 

Isadora de Souza Cunha (Vigilância Sanitária); - Janaína Castelhano 

Estolano (Vigilância Sanitária Municipal); c) As testemunhas dos 

requeridos deverão ser arroladas no prazo comum de 15 (quinze) dias 

(art. 357, § 4º do CPC). Cabe aos advogados das requeridas intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, 

nos termos do artigo 455 do CPC. d) Intimem-se as demandadas 

LANCHONETE ÁGUA DE COCO, LANCHONETE CENTRAL, LANCHONETE 

VR e VALDINEYRE DA SILVA LOPES, bem como seus respectivos 

advogados. e) Intime, ainda, a Promotora de Justiça que atua no feito. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 01/10/2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 451666 Nr: 6845-76.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR - OAB:40191

 VISTO

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o pedido de fls. 131.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734212 Nr: 14059-50.2013.811.0003

 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: PAULO ROBERTO CINTRA

 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:

 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 
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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.: 736049 Nr: 15467-76.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALEDIR MARTINS DA SILVA

 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:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, 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 pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736464 Nr: 15803-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSALINA MONTEIRO 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:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, 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 pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737209 Nr: 99-90.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LINDALVA DE ALCANTARA REZENDE

 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:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.
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 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, 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 pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 785587 Nr: 8468-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSILENE LARA DE FREITAS

 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:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, 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 pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794557 Nr: 12175-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DORALINA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, 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 pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 797810 Nr: 13383-34.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDENIR PEREIRA ROCHA, MARIA AUXILIADORA 
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BIZERRA SOUZA, SANDOVAL RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, 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 pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805772 Nr: 16610-32.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA SIQUEIRA CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, 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 pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 808262 Nr: 17415-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NEURA MARCIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 
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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 pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 812373 Nr: 247-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIRA FALCO - 

OAB:21813/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, 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 pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 807358 Nr: 17116-08.2015.811.0003

 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: GERCILA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ?” 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.: 800718 Nr: 14651-26.2015.811.0003

 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: SUELI DA CRUZ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 282301 Nr: 5736-76.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABA OUTDOOR PUBLICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUMBERTO 

MAIZMAN - OAB:4501/MT

 VISTO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 342 de 547



Intime-se o executado para, no prazo dee 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre o pedido de fls. 153.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792910 Nr: 11497-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J ANTONIA MARQUES, J ANTONIA MARQUES 

EPP ME

 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): J ANTONIA MARQUES, Cpf: 

43301401104, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido J 

ANTONIA MARQUES EPP ME, CNPJ: 07165955000148. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de J 

ANTONIA MARQUES e J ANTONIA MARQUES EPP ME, 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: 10875/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/04/2015

 - Valor Total: R$ 11.346,42 - Valor Atualizado: R$ 11.346,42 - 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, 06 de agosto de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 898528 Nr: 4841-22.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MOREIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando o motivo da produção da 

prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 804366 Nr: 16056-97.2015.811.0003

 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: MARILZA BALBINO DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A Drªã MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:OAB/MT 

17.804-A representando o polo ativo , PARA QUE MANIFESTEM - SE NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS 

PRESENTES AUTOS .

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003583-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO AGUIAR PAIVA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1003583-57.2018.8.11.0003 VISTO. OLAVO AGUIAR 

PAIVA NETO ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de 

Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, alegando 

que não recebeu quaisquer notificações acerca da cobrança do IPTU 

referente ao imóvel de que é proprietário, motivo pelo qual o envio do 

carnê ao contribuinte se faz necessário para propiciar ao contribuinte 

eventual defesa administrativa. Assim, requereu seja declarada a nulidade 

da inclusão em dívida ativa, nos termos dos artigos 202 e 203 do CTN, 

ante a ausência do número do processo administrativo na Certidão de 

Dívida Ativa nº 66743/2017, que deu causa a presente Execução Fiscal. A 

Fazenda Pública Municipal ofereceu impugnação à exceção de 

pré-executividade, refutando todos os argumentos levantados pelo 

excipiente (fls. 100/103). É o relatório. Decido. A execução fiscal visa à 

cobrança de IPTU do imóvel estabelecido na Rua 13 de Maio, nº 659, 

centro, referente ao exercício de 2015, CDA 66743/2017, inscrita em 

06/01/2016, no Livro nº 2472, Folha 192. O exequente sustenta nulidade 

da execução, alegando que não recebeu quaisquer notificações acerca 

da cobrança do IPTU referentes ao imóvel de que é proprietário bem como 

a inexistência do número do processo administrativo na CDA. Como é 

sabido, o IPTU é lançado de ofício, sendo certo que sua constituição 

definitiva ocorre a partir do momento em que o contribuinte recebe a guia 

para pagamento. Aliás, no recurso especial 1.114.780/SC, o Superior 

Tribunal de Justiça entendeu que "a remessa, ao endereço do contribuinte, 

do carnê de pagamento do IPTU é ato suficiente para a notificação do 

lançamento tributário" (Relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado em 

04/05/2009). Confira-se a ementa do referido julgado: "PROCESSUAL 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LANÇAMENTO. 

NOTIFICAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DO CARNÊ. LEGITIMIDADE. NÃO 

OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. 

SÚMULA 106/STJ. 1. A jurisprudência assentada pelas Turmas integrantes 

da 1ª Seção é no sentido de que a remessa, ao endereço do contribuinte, 

do carnê de pagamento do IPTU é ato suficiente para a notificação do 

lançamento tributário. 2. Segundo a súmula 106/STJ, aplicável às 

execuções fiscais, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu 

exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da 

Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou 

decadência." 3. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão 

sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08". Da 
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mesma forma, o referido Tribunal Superior também firmou entendimento de 

que "presume-se a notificação do lançamento dos débitos do IPTU, quando 

entregue o carnê para pagamento, cabendo ao contribuinte afastá-la, 

mediante prova de que não recebeu, pelo Correio, a cobrança do imposto" 

(REsp 758439/MG, Relatora Ministra Eliana Calmon, publicado em 

13/03/2006). Logo, cabe ao executado comprovar que não recebeu a guia 

no endereço cadastrado junto ao Fisco. No caso dos autos, não há 

qualquer alegação ou prova de que as referidas guias de recolhimento 

não foram emitidas para o endereço da contribuinte. Dessa forma, 

verifica-se que não houve nenhuma ilegalidade na constituição dos 

referidos créditos tributários, sendo, portanto, devidos. Ademais, não há 

nenhuma irregularidade na CDA quando deixa de registrar o número do 

processo administrativo, se há no título os demais elementos exigidos pelo 

artigo 202 do CTN. Com essas considerações, REJEITO o pedido 

formulado na exceção de pré-executividade proposta por OLAVO 

AGUIAR PAIVA NETO. Condeno OLAVO AGUIAR PAIVA NETO ao 

pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º do Código de 

Processo Civil. Expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens dos 

executados. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 4 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007239-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A (REQUERENTE)

LUIZ PERISSE DUARTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIRGINIA SANTOS PEREIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Faculto a parte autora comprovar o registro da apólice junto à 

SUSEP, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após, 

conclusos para saneamento ou extinção. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001096-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DO AMARAL MARTINS (ADVOGADO(A))

FLAVIO SOARES ARAUJO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

OI S.A (AUTOR(A))

MANUELY KASALI PEREIRA (ADVOGADO(A))

LYVIA DE MOURA AMARAL (ADVOGADO(A))

WINGLER ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Município de Rondonópolis (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1001096-85.2016.8.11.0003. AUTOR(A): OI S.A RÉU: MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se de 

embargos de declaração opostos por OI S/A em face da decisão 

interlocutória – Id. 10014763 -, na qual foi concedido parcialmente o pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte autora/embargante para 

autorizar apenas o acesso à emissão de Nota Fiscal de Prestação de 

Serviços Eletrônica (NFS-e), independentemente da existência de débitos 

tributários pendentes. Em síntese, se insurge o embargante quanto ao teor 

da decisão que negou o seu pedido para suspensão dos débitos 

tributários. A parte embargada deixo transcorrer in albis o prazo para 

apresentação das contrarrazões – Id. 13727983 -. 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. Após, 

retornem-se os autos conclusos para sentença. Às providências. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005235-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA GIRALDI FARIA (IMPETRANTE)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (ADVOGADO(A))

IGOR GIRALDI FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1005235-12.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de mandado de 

segurança impetrado por MELISSA GIRALDI FARIA contra ato tido como 

ilegal de JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO – PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. A impetrante informa que foi convocada 

para o cargo almejado, requerendo a extinção do feito. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, entendo que no tocante à pretensão da 

impetrante, houve perda superveniente do objeto. Com efeito, cinge-se a 

controvérsia quanto ao direito da impetrante em ser convocada para o 

cargo de dermatologista no concurso do edital n. 001/2016 PMR. Na 

espécie, conforme documentos apresentados pela parte autora – Id. 

14904756 -, verifico que foi realizada a sua convocação para assumir o 

cargo proveniente do concurso do edital n. 001/2016 PMR, não mais 

subsistindo o ato tido como coator, havendo, assim, a perda 

superveniente do interesse de agir. Nesse sentido, é a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA CARTEIRA 

IMOBILIÁRIA DO ESTADO. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. A 

comprovação da realização do ato perseguido por parte da autoridade 

coatora torna evidente a perda de objeto, ensejando a extinção do 

processo sem apreciação do mérito. (MS 67966/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 

05/12/2016). GRIFEI. Com efeito, como o presente writ perdeu o seu 

objeto, resta prejudicado o mérito deste mandado de segurança, razão 

pela qual a extinção é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 485, inciso IV, do NCPC, julgo extinta sem resolução do mérito a 

pretensão contida na peça inicial. Após o trânsito em julgado ao arquivo 

com todas as baixas pertinentes. 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. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006089-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA BIANCA RODRIGUES (AUTOR(A))

KASSIO BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (RÉU)

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. 

1006089-06.2018.8.11.0003 Valor da causa: $39,000.00 ESPÉCIE: 

[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, INGRESSO E 
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CONCURSO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

MAISA BIANCA RODRIGUES Endereço: AVENIDA JAYME FERNANDES 

COSTA, 1370, Ap 22, Edf San Marino, VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78740-042 POLO PASSIVO: Nome: JOSE CARLOS JUNQUEIRA 

DE ARAUJO Endereço: Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora I, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-022 Nome: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 15 quinze dias. 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; RONDONÓPOLIS, 4 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: 1005847-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROGERIO BECKMANN (IMPETRANTE)

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO 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 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: 1004131-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI (ADVOGADO(A))

JOSE APARECIDO BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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 15230633, 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, 04 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: 1007561-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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. 

1007561-42.2018.8.11.0003 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: 

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SERVIDORES ATIVOS]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: WANIA 

APARECIDA DA SILVA Endereço: Rua Presidente Castelo Branco, 294, 

Vila Operária, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78720-630 POLO PASSIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, 3920, 0, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-938 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar impugnação à contestação. 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; RONDONÓPOLIS, 4 

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: 1000654-51.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA (ADVOGADO(A))

VALDEVINO FRAZAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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. 

1000654-51.2018.8.11.0003 Valor da causa: $60,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CITAÇÃO]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: VALDEVINO FRAZAO DOS SANTOS 

Endereço: AVENIDA PINDORAMA, 406, JARDIM PINDORAMA II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-500 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO 

DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto nos autos, no prazo de 15 dias. 

RONDONÓPOLIS, 4 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: 1006088-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA QUILANTE (AUTOR(A))

KASSIO BARBOSA DA SILVA (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. 

1006088-21.2018.8.11.0003 Valor da causa: $39,000.00 ESPÉCIE: 

[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, INGRESSO E 

CONCURSO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

VANDERLEIA QUILANTE Endereço: RUA ANTÔNIO CARLOS CARNEIRO, 

118, JARDIM VILLAGE DO CERRADO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78731-610 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 

dias. 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; RONDONÓPOLIS, 4 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: 1007274-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GOMES DE SOUSA (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Em 

cumprimento à decisão ID 15230633, 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, 04 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: 1007663-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GESUINO PINTO RABELO (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)

 

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. 

1007663-64.2018.8.11.0003 Valor da causa: $38,000.00 ESPÉCIE: 

[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86)]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: GESUINO PINTO RABELO Endereço: RUA PAPA BENTO III, 

1306, VILA CARDOSO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78730-070 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 dias. 

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 
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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; 

RONDONÓPOLIS, 4 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: 1008780-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON (ADVOGADO(A))

DANIEL MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (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 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1008780-27.2017.8.11.0003 Valor da causa: $27,344.61 ESPÉCIE: 

[INVALIDEZ PERMANENTE]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: DANIEL MARIA DA SILVA Endereço: RUA JACINTA 

CONCEIÇÃO DOS SANTOS, (RES AZALÉIAS), LOTEAMENTO PARQUE 

DAS ROSAS, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78717-794 POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 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. 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; RONDONÓPOLIS, 4 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002663-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ALVES DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002663-83.2018.8.11.0003. AUTOR(A): ANA PAULA ALVES DOS 

SANTOS SILVA RÉU: SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL 

DE RONDONÓPOLIS/MT Vistos etc., Tendo em vista que a parte requerida 

foi citada mas não apresentou contestação, decreto a sua revelia, com 

aplicação do efeito processual. Intime-se a parte autora para que junte aos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do pedido administrativo de 

revisão das faturas contestadas ou da negativa por parte da requerida em 

realizar a inspeção no hidrômetro. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000039-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUI BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1000039-61.2018.8.11.0003. AUTOR(A): ENOQUI BATISTA DE OLIVEIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Intime-se a parte 

requerida para, querendo, se manifestar sobre o pedido de isenção e/ou 

redução quanto ao IPTU do ano de 2018 (id nº. 12958492), no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007745-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

ABILIELTON BRASILINO PEREIRA (AUTOR(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 15230633, 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, 04 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) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 347 de 547



34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002571-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO APARECIDO ESPROCATE BUZZO (AUTOR(A))

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Em 

cumprimento à decisão ID 15230633, 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, 04 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 732878 Nr: 12982-06.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, MÁRCIO ANTONIO GARCIA - OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar o advogado da parte autora, para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 752316 Nr: 8917-31.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARDOSO, LUZINETE BATISTA TEIXEIRA 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MAURO 

CARVALHO DE OLIVEIRA, RONY KLEBER CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT, LUCAS BERNARDINO - OAB:MT/12.027, VANDERLEI 

SILVERIO PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar o advogado da parte autora, para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 753571 Nr: 9585-02.2014.811.0003

 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: EDIMAR NUNES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar o advogado da parte autora, para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 809598 Nr: 17808-07.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DAGA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar o advogado da parte executada, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, diante da possibilidade de atribuir efeitos 

infringentes no recurso de embargos de declaração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 793314 Nr: 11598-37.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, 

JUAQUIM MIGUEL SOLANI TORRADES, MIGUEL FAZZINI SOLANI, JOSE 

IVO CARBONIERI, MARIA LUCIA SCALI DE SOLANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA SILVA 

FERRARI - OAB:MT/9697, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B, 

RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

 Com efeito, parte das questões levantadas, isto é, erro relativo ao TAD 

416529 e quanto à data de constituição do crédito tributário, representam 

o inconformismo do embargante com o entendimento do juízo acerca dos 

pedidos por ele formulados, razão pela qual devem ser objeto de recurso. 

Em relação aos honorários advocatícios, em que pese a sentença tenha 

acolhido parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a 

prescrição de parte dos créditos tributários, não há falar em condenação 

do embargado ao pagamento das referidas verbas sucumbenciais, visto 

que o embargante/excipiente deu causa ao ajuizamento da presente 

execução que, inclusive, prosseguirá quanto ao crédito não prescrito. 

Ante o exposto, conheço dos embargos, eis que tempestivos, mas deixo 

de acolhê-los. Cumpram-se as determinações de fl. 116. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 746039 Nr: 5596-85.2014.811.0003

 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: DOUCIMAR JOSÉ MORAVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISE CAROLINE PRADELA 

ALVES DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT13.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Converto o julgamento do feito em diligência e determino a intimação da 

parte autora para que se manifeste quanto aos documentos juntados pelo 

INSS às fls. 76/78, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para que 

esclareça se foi reinserida, dentro da mesma empresa, em nova função 

compatível com a limitação ocular, devendo juntar aos autos cópia da 

carteira de trabalho.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 779144 Nr: 5849-39.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE AMELIA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL - OAB:
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 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 767470 Nr: 1078-18.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE OLIVEIRA VALADARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com.(....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo dos autores atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820036 Nr: 2937-35.2016.811.0003

 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: VANDERLEI ERRERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com(....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820284 Nr: 3084-61.2016.811.0003

 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: PAULO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com(....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 349 de 547



desde já o Município de São José do Povo para juntar aos autos, no prazo 

de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem 

como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 822865 Nr: 3940-25.2016.811.0003

 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: VALDIR FERREIRA MOREIRA DA COSTA

 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:

 Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 330, IV, 

CPC, e julgo extinto o feito sem análise do mérito, o que o faço nos termos 

do art. 485, I, CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, §3º, incisos I, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto 

perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a teor do estatuído no artigo 

98, §3º, do CPC/2015.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 789047 Nr: 9831-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEL ALIMENTOS LTDA, KLEYSLLER WILLON 

SILVA, LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEYSLLER WILLON SILVA - 

OAB:23307/O

 Vistos etc.,

O ESTADO DO MATO GROSSO, devidamente qualificado e representado 

nos autos, propõe execução fiscal em face de KEL ALIMENTOS LTDA, 

KLEYSLLER WILLON DA SILVA e LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA 

WILLON, igualmente qualificados, pleiteando, dentre outros, a citação dos 

devedores para pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de penhora 

de seus bens.

Manifestação da parte credora, pugnando pela extinção da execução, em 

razão da quitação do débito – fl. 52.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que, a exequente pugnou pela extinção da execução, 

uma vez que o débito foi devidamente quitado.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, ante o reconhecimento expresso e incontroverso pela credora.

Verifico aos autos, que na CDA - fl. 47, houve a inclusão do sócio 

CLAYTON COSTA SOARES – CPF 459.797.661-20.

Considerando que o sócio acima mencionado, não consta na CDA inicial, 

deixo de condená-lo nas custas processuais.

Assim, custas pelos executados KEL ALIMENTOS LTDA, KLEYSLLER 

WILLON DA SILVA e LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON.

 Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado e após o pagamento das custas, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 755636 Nr: 10659-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMI XAVIER MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, VALDOIR 

BORSEKOWSKL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ GALDINO - 

OAB:OAB/MT14575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, a fim de manifestar-se no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 769964 Nr: 2152-10.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CESAR FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ASTUTI DELGADO - 

OAB:6682-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Jose Cesar Ferrari 

contra a decisão que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal em face 

ausência de garantia à execução.

 Aduz a Embargante que houve erro material na decisão, uma vez que 

houve a garantia do juízo nos autos da execução fiscal em que foram 

penhorados bens imóveis dos Executados.

Assim, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos de declaração, 

aplicando os efeitos infringentes, para reformar a decisão e julgando o 

mérito dos Embargos à Execução Fiscal.

 A secretaria do Juízo certificou a tempestividade dos Embargos de 

Declaração opostos – fls. 289 -.

 O Embargado apresentou as contrarrazões fundamentando que não 

estão presentes os requisitos disposto no artigo 1.022 capazes de 

possibilitar o manejo dos Embargos e, no mérito, aduz que não houve 

garantia do juízo, posto que os imóveis penhorados não possuem qualquer 

avaliação de valores, bem como, que, em princípio, os imóveis estão 

avaliados, em valor de mercado, em R$ 3,5 milhões o que não atinge a 

dívida atualizada de R$ 14,5 milhões.

 É o relatório.

 Decido.

Extrai-se do relatório que se trata de Embargos de Declaração oposto por 

Jose Cesar Ferrari ao fundamento que houve erro material na decisão, 

uma vez que houve a garantia do juízo nos autos da execução fiscal em 

que foram penhorados bens imóveis dos Executados.

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 decisão proferida nos autos entendeu que não houve a 

garantia da execução e, por outro lado, a Embargante argumenta que o 

juízo está garantido.

Ora, verifico que as razões dos embargos revelam o inconformismo da 
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parte Embargante com a decisão e, evidenciam que a sua real pretensão é 

a rediscussão de matéria, para obter a reforma da decisão pela via 

inadequada dos embargos de declaração.

Com efeito, é certo que as questões levantadas se tratam de alegação de 

error in judicando razão pela qual deve ser objeto de recurso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO – 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU APELO DO 

BANCO – ALEGADA OMISSÃO NOS TERMOS DO ART.1022, 

PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II – INOCORRÊNCIA - TENTATIVA DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS 

REJEITADOS.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida 

finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já 

apreciada no julgado embargado.

 “Mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos 

embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida em que 

este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de 

embargos de declaração.” (STJ – EDcl no REsp 798.283/ES)-

(ED 104356/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 

21/09/2016)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 

INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO 

JULGAMENTO – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – 

DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

 O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para 

alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou 

obscuridade.

Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como 

impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de 

prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

(ED 11548/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 

27/04/2018)

Ante o exposto, conheço dos embargos, eis que tempestivos, mas deixo 

de acolhê-los.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 779034 Nr: 5799-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DACIRIA MARIA PEREIRA VALERIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.: 413162 Nr: 8993-65.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON NARCISO ROHDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO BATISTA DE SOUZA - 

OAB:6433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

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.”

Assiste razão ao embargante.

Certo é que não houve concordância quanto aos cálculos mas 

requerimento de prosseguimento do feito.

Ademais, o interesse público, no caso, exige correta definição do valor 

devido.

Ante o exposto, conheço dos embargos e, concedendo efeitos 

infringentes, retifico a decisão que homologou os cálculos, para 

determinar que a parte autora emende a petição de fls. 325/326, 

apresentando cálculo atualizado, com fundamento na sentença de fls. 

321/324, observando o artigo 534 do CPC, apresentando demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, contendo índice de correção 

monetária adotado, os juros aplicados e as respectivas taxas, o termo 

inicial e final dos juros e correção monetária e as demais exigências 

contidas no referido dispositivo.

Com o cálculo nos autos, manifeste-se o INSS sua concordância ou não. 

Em caso de discordância, apresentar cálculo que entende devido.

Em caso de cálculo do INSS, manifeste-se a parte autora sua 

concordância, se assim entender, para imediata homologação e requisição 

de pagamento.

 P. R. I.

Rondonópolis/MT, 02 de outubro de 2018.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 434665 Nr: 3331-52.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, para no prazo legal, declinar aos autos os 

dados bancários de titularidade dos credores a fim de instruir o RPV a ser 

expedido..

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 411755 Nr: 7861-70.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CARLOS PIRES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Vistos etc.,

Na espécie, pretende a parte autora o bloqueio de R$ 42.072,59, referente 

ao valor requisitado por meio de precatório (fls. 1.526)

Ora, não há previsão legal para sequestro de valores diante da não 

quitação do precatório, uma vez que toda discussão sobre o referido 

pagamento deve tramitar na Central de Precatórios do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

Aliás, a única possibilidade sequestro se refere a crédito de Requisição de 

Pequeno Valor não quitado no prazo de 60 (sessenta) dias, após a 

requisição, nos termos do art. 6º do Provimento n. 11/2017-CM.

Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 1.533.

Intime-se o procurador da parte autora para informar se houve quitação do 

RPV referente aos honorários advocatícios.
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Certifique a Gestora Judicial se consta registrado e regular no sistema o 

precatório expedido – fls. 1.527.

Caso o precatório esteja regular e em fila de pagamento, aguarde-se em 

arquivo o pagamento.

 Caso o procurador informe o pagamento do RPV, aguarde-se em arquivo 

a quitação do precatório expedido.

Int.

 Às providências.

Rondonópolis, 04 de outubro de 2018.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 799541 Nr: 14177-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DA SILVA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se no dia 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 

HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 733016 Nr: 13103-34.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME AURELIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPRO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14426/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 733682 Nr: 13628-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 733777 Nr: 13693-11.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIJANIRA FRANCISCA PODADEIRO

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734257 Nr: 14097-62.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR BARBOSA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736845 Nr: 16102-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 801569 Nr: 14994-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURISETE PEREIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 805013 Nr: 16308-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISLEY PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 807348 Nr: 17110-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BERNARDINELLI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 812528 Nr: 319-20.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIOLA COELHO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RONDONOPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLY NUNES DE MELO - 

OAB:18.277, NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - OAB:OAB/MT 

20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:/MT 14.426

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 733018 Nr: 13105-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO SALDANHA HANDELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPRO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14426/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se NA Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734226 Nr: 14072-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLINEIA BRITO DE SOUZA, 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734672 Nr: 14429-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI MORESCO CANDIDO, 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734912 Nr: 14625-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDA RODRIGUES DOS SANTOS, 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734925 Nr: 14636-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIRA SANTINA VENDRUSCULO

 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 quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737179 Nr: 69-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ALVIM DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 
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COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 741941 Nr: 3281-84.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JÚNIOR PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 749826 Nr: 7665-90.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA GONÇALO, CINARA CAMPOS DE 

MORAES MARCOLINO, ADRIANA GROFF, JAN OLINDA MESSIAS DE 

CAMPOS MARCHESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 764186 Nr: 15424-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA SODRE DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 767956 Nr: 1296-46.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALMIRA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 809654 Nr: 17832-35.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIETE MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 392974 Nr: 6497-97.2007.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAIDES BARROS DE SOUZA SANTOS, 

ANDERSON VIEIRA DA SILVA, ROGERIO MARTINS TOSTA, RAMON 

COSTA SALES, LUCELIO SANTOS BOLOGNEZ, MÁRCIO ZWING 

HERCULANO, MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO, ZENILDA DIAS 

SANDES, WELLY FAGNER RODRIGUES LIMA CAVALCANTE, LAURO 

ANDRE DIAS SANDES, ANA MARIA TAVEIRA, JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR, ELIANE MOREIRA DE SÁ, MAX CEZAR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MALVEZZI - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:19.198, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:MT/9.405, Gabriela de 

Souza Correia - OAB:10031/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:22.761, 

STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B/MT, VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:9556/MT, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 Vistos etc.,

1. Diante da certidão de fls. 2.219, oficie-se ao Juízo da 5ª Vara Criminal 

desta Comarca para que encaminhe os depoimentos dos réus e 

testemunhas, após a realização da audiência de instrução e julgamento 

nos autos do processo n. 3363-10.2006.811.0064 - Código 306530 que 

foram recentemente distribuídos àquela Unidade Jurisdicional.

Após, conclusos para deliberação quanto às alegações de ilicitude da 

prova emprestada, bem como sobre a necessidade ou não de produção 

de outras provas.

2. Certifique-se a Secretaria se todos os advogados constituídos estão 

sendo regularmente intimados das decisões proferidas nestes autos.

Int.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674220 Nr: 6247-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE FERREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE BERGAMIN DE MOURA 

- OAB:348790
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 Intimação do advogado de defesa, para apresentação da reesposta à 

acusação no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 270155 Nr: 1130-50.2000.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO PAZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO FERREIRA 

MENDONÇA - OAB:23429, IBIRACI NASCIMENTO DA SILVEIRA - 

OAB:12788-A

 Intimação do Advogado do Réu ARNALDO PAZ SILVA da certidão do 

certidão do Sr. Oficial de Justiça com o seguinte teor: "Certifico que em 

cumprimento ao mandado dirigi-me nesta cidade e aí sendo, não foi 

possível INTIMAR Carlos Augusto Teodoros, tendo em vista no endereço 

ser atendido pela atual moradora Sra. Débora, que afirmou desconhecer a 

testemunha e que ali reside há 03(três) meses e acredita tratar-se de um 

antigo morador. Assim, devolvo o presente em cartório."

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674926 Nr: 6851-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, E 

OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/O, ARDONIL MANOEL GONZALES 

JUNIOR - OAB:13.945, RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB:16169/0

 A INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DR. ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JÚNIOR- OAB/MT 3.876; DR. ARDONIL MANOEL GONZALES JÚNIOR- 

OAB/MT 13.945 E O DR. RODRIGO TERRA CYRINEU- OAB/MT 16169/0, 

PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 15/10/2018, 

ÀS 13H30, NOS AUTOS DE CARTA DE ORDEM Nº 

6851-50.2018.811.0064-CÓDIGDO 674926, ORIUNDA DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE MATO GROSSO/MT, EM QUE FIGURA COMO RÉU JOSÉ 

CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO E OUTROS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 647391 Nr: 7944-19.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA THAIS LIMA DA SILVA SANTOS, 

JURANDIR DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal em que foi denunciada BRUNA THAIS LIMA DA 

SILVA SANTOS, pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 12 da 

Lei 10.826/03.

A acusada foi beneficiada com a suspensão condicional do processo (fls. 

75).

 Contudo, constatou-se que a ré não está cumprindo as condições 

estabelecidas, consoante certificado às fls. 80.

Por meio da petição de fls. 81, o Ministério Público pugnou pela revogação 

do benefício concedido à denunciada.

Assim, considerando que a acusada não cumpriu com as condições 

impostas, em atendimento ao disposto em lei (art. 89, § 4°, da Lei 

9.099/95), hei por bem revogar a suspensão condicional do processo 

nestes autos.

 Diante do exposto, REVOGO a suspensão condicional do processo em 

relação à denunciada BRUNA THAIS LIMA DA SILVA SANTO, 

determinando o prosseguimento do feito.

Considerando que a denúncia foi recebida às fls. 53, remetam-se os autos 

à Defensoria Pública para que apresente resposta à acusação, no prazo 

legal.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se, notifique-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 638260 Nr: 135-75.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DIAS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Diante da não localização do réu para intimação acerca do teor da 

sentença de fls. 166/169, de modo a evitar alegação de nulidade 

futuramente, proceda-se à sua intimação pela via editalícia.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 614778 Nr: 5425-76.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESUALDO ROBERTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que o réu foi beneficiado com a suspensão condicional 

do processo (fls. 74).

Todavia, durante a fiscalização acerca do cumprimento das condições 

estabelecidas, constatou-se que o acusado está respondendo a outras 

ações penais, consoante certidão de antecedentes de fls. 82/83.

Instado à manifestação, o representante do Ministério Público pugnou pela 

revogação do benefício da suspensão condicional do processo outrora 

concedido ao réu, bem como seja conferida a retomada do curso do 

processo criminal até seus ulteriores termos (fls. 84).

A Lei n. 9.099/95, em seu art. 89, § 4º, dispõe que a suspensão 

condicional do processo poderá ser revogada se o acusado vier a ser 

processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir 

qualquer outra condição imposta.

Desse modo, em atendimento ao disposto em lei e consonância com 

parecer ministerial, REVOGO o benefício da suspensão condicional do 

processo concedido ao réu, determinando o prosseguimento do feito.

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 16h45min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(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.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 313017 Nr: 4246-20.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 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 19 de fevereiro de 2019, às 13h30min.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 627327 Nr: 274-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 Ressai dos autos que o réu foi beneficiado com a suspensão condicional 

do processo.

Às fls. 53/54, o réu apresentou justificativa pelo descumprimento das 

condições propostas anteriormente, alegando que não compareceu 

regularmente em Juízo porque estava trabalhando em uma fazenda 

(Fazenda Cachoeira), localizada na zona rural de Tesouro/MT.

 Instado à manifestação, o representante do Ministério Público pugnou pelo 

acolhimento da justificativa apresentada pelo acusado, bem como pela 

prorrogação do período de prova pelo lapso de 08 (oito) meses (fls. 55).

Desse modo, considerando que não houve oposição pelo Ministério 

Público, acolho a justificativa apresentada pelo denunciado, bem como o 

requerimento ministerial, no tocante a prorrogação do período de prova 

pelo lapso de 08 (oito) meses, para assegurar futura compensação do 

período faltante.

Certifique-se quanto ao cumprimento das condições da proposta de 

suspensão condicional do processo.

Aguardem os autos em cartório o decurso do prazo estabelecido.

No mais, decorrido o prazo estabelecido sem revogação, dê-se vista ao 

Ministério Público e, após, venham conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674926 Nr: 6851-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, E 

OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/O, ARDONIL MANOEL GONZALES 

JUNIOR - OAB:13.945, RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB:16169/0

 Intimação do Dr. Anderson Vatutin Loureiro Junior, OAB nº. 3.876/O, do 

Dr. Ardonil Manoel Gonzales Júnior, OAB nº. 13.945, e do Dr. Rodrigo 

Terra Cyrineu, OAB nº. 16.169/O, para audiência designada para o dia 15 

de outubro de 2018, às 13h30min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara 

Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 665501 Nr: 13786-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO PAES LANDIM SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146

 Vistos etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se a Juíza 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Outrossim, atenta às informações constantes dos autos, bem como as 

diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o(s/as) acusado(s/as) 

preenche(m) os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão 

da medida despenalizadora .

Desse modo, DESIGNO a audiência para proposta de suspensão 

condicional do processo, para o dia 10 de outubro de 2018, às 16h20min.

Intime-se o(s/as) acusado(o/as) para que compareça(m) à audiência 

acompanhado(s) de advogado advertindo que, caso não possua(m) 

condições de contratar advogado, será nomeado um Defensor Público ou 

dativo para patrocinar a(s) sua(s) defesa(s).

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se, notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680109 Nr: 11650-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MENDES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Vistos etc.

Atenta à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório do acusado Cristiano Mendes Ramos para o dia 08 de 

novembro 2018, às 17h40min.

Requisite-se e intime-se o réu Cristiano Mendes Ramos.

No que tange a intimação do acusado acerca da audiência de instrução e 

julgamento designada no Juízo deprecante, no dia 02/05/2018, às 

16h30min, resta prejudicada, haja vista que já se passou da data.

 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.

Ciência ao Ministério Público.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 681801 Nr: 13125-30.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Atenta à finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da(s) 

testemunha(s) para o dia 05 de novembro de 2018, às 14h45min.

Intime(m)-se a(s) testemunha(s).

 Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 627860 Nr: 709-35.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIENE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Diante da não localização da ré para intimação acerca do teor da sentença 

de fls. 238/242, de modo a evitar alegação de nulidade futuramente, 

proceda-se à sua intimação pela via editalícia.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 653748 Nr: 3318-20.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808-MT

 Vistos etc.

Diante da procuração acostada às fls. 60, de modo a evitar alegação de 

nulidade futuramente, proceda-se à intimação da Dra. Carla Andreia 

Batista, via DJE, para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, se ainda 

patrocina a defesa do acusado, conforme postulado pela Defensoria 

Pública às fls. 107.

Em caso positivo, deverá apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

Em caso negativo, ou havendo o decurso do prazo sem manifestação, 

dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para que apresente a 

manifestação pertinente, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673746 Nr: 5816-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA, JOAO 

VICTOR FERREIRA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 Tratando-se de ação penal com réu preso, e estando o co-acusado 

determino o desmembramento do feito em relação ao réu João Victor 

Ferreira Amaral, nos termos do artigo 80 do CPP e, após a regular 

autuação, desde já defiro a citação do mesmo de forma editalícia.

Homologo a desistência da oitiva da Denivaldo Júlio da Silva, Jeferson 

Soares Alves e Renato Teixeira Barbosa, para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais.

 Antes do desmembramento do feito, mantenham os autos conclusos para 

sentença deste réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676561 Nr: 8351-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CHIARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 Homologo a desistência da inquirição das vítimas e das testemunhas 

arroladas pelas partes, para que surta seu efeitos jurídicos e legais.

Acolho o pedido ministerial quanto à expedição de ofício para identificar o 

acusado. Expedido o ofício, já venham os autos imediatamente conclusos 

para sentença, independentemente do retorno da resposta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677500 Nr: 9177-80.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CARRATTE FARIA, MARCKEZAN 

LEOTERIO QUEIROZ, ANTONIO SEBASTIÃO HONORATO DE ARAUJO, 

ROSIVALDO DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO CARRATE DE FARIA - 

OAB:39.737/GO, NICHOLAS ANDRÉ FERREIRA MARTINS - 

OAB:16865/MT

 (...) Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Jhonathan Pereira 

Rodrigues, Jorge Alencar da Silva e Martha Eliani do Nascimento Lira, para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais.Oficie-se à POLITEC, para que 

encaminhe o laudo pericial em relação aos aparelhos telefônicos 

apreendidos nos autos, no prazo máximo de 10 (dez) dias, observando 

que estamos diante de processo de réus presos, que demandam máxima 

urgência.Diante da oitiva das testemunhas e o interrogatório dos acusados 

neste ato, após a juntada da carta precatória de inquirição da vítima, 

declaro encerrada a instrução processual e determino seja concedido 

vista dos autos ao Ministério Público e, após intimem-se a defesa do 

acusado Marcelo, posteriormente dos acusados Marckezan e Antônio 

para que apresentem seus memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de 

cinco dias.

 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. A princípio, no que tange ao pedido de redesignação deste ato 

pela Defesa do réu Rodrigo Henrique Silva dos Santos, em razão de ter 

sido este interrogado nesta data na Comarca de Santo Antônio do 

Leverger/MT, ato para o qual seu advogado não foi intimado, INDEFIRO o 

pedido. Isso porque o prejuízo ora alegado ocorreu em face da 

coincidência da realização do interrogatório do réu Rodrigo nesta mesma 

data em outro Juízo (via carta precatória), não havendo qualquer ofensa à 

defesa com a realização da instrução neste momento nesta Comarca, 

porquanto o réu em referência foi devidamente intimado para este ato, 
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conforme documentos retro (via carta precatória expedida para a 

Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT). De outro lado, de modo a 

assegurar a efetiva ampla defesa ao acusado em questão, afigurando-se 

imprescindível, para tanto, a designação do interrogatório em nova data, 

para que este Juízo providencie a devida intimação de sua defesa e esta 

possa ali comparecer, determino seja imediatamente expedida nova carta 

precatória para a realização do interrogatório do réu Rodrigo Henrique 

Silva dos Santos. Tão logo comunicado a este Juízo a data em que será 

realizado o ato no Juízo Deprecado, intime-se o advogado de mencionado 

réu.

DEFIRO, ainda, o requerimento ministerial, determinando a imediata 

solicitação à POLITEC do laudo pertinente às perícias nos aparelhos 

celulares apreendidos nestes autos.

 Tudo cumprido, e tendo em vista o encerramento da instrução processual 

nesta data, com a vinda da missiva a ser expedida, vista às partes para 

alegações finais e, em seguida, imediatamente conclusos para sentença.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, OBSERVANDO QUE SE TRATA DE 

PROCESSO DE RÉUS PRESOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 659378 Nr: 8423-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:OAB/MT 3.714

 Vistos etc.

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Francisco Borges do 

Nascimento, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Diante da oitiva da testemunha e o interrogatório do acusado neste ato, 

declaro encerrada a instrução processual e sai a defesa intimada para 

apresentar seus memorias finais, no prazo de cinco dias.

A seguir, imediatamente conclusos para sentença. Cumpra-se com 

URGÊNCIA (feito de réu preso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680395 Nr: 11912-86.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN CARLOS FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do cumprimento do ato deprecado, determino a sua devolução ao 

Juízo de origem, com as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 668907 Nr: 1636-93.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Homologo a desistência da oitiva das vítimas Deisiele Pereira dos Santos e 

Leonardo Marques da Silva, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Diante da desistência das testemunhas faltantes neste ato, declaro 

encerrada a instrução processual e determino seja concedida vista dos 

autos a Defensoria Pública para que apresente seus memorais finais, no 

prazo de cinco dias.

A seguir, imediatamente conclusos para sentença. Cumpra-se com 

URGÊNCIA (feito de réu preso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680680 Nr: 12201-19.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR PATINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEPOMUCENO 

CABRAL - OAB:OAB/MT 5344

 Vistos etc.

Atenta à finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da(s) 

testemunha(s) para o dia 06 de novembro de 2018, às 17h.

Intime(m)-se a(s) testemunha(s).

 Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 669761 Nr: 2319-33.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR MARTINS DA SILVA, RONICLEY 

GOVEA DE MATOS, SANDRO LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR os acusados HIGOR MARTINS DA SILVA, 

SANDRO LÚCIO DA SILVA e RONICLEY GOVEA DE MATOS como 

incursos nas penas do artigo 157, § 3º, inciso II, na forma do artigo 14, II, 

ambos do Código Penal.Passo à dosimetria da pena.RÉU HIGOR MARTINS 

DA SILVA.Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e,

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 626093 Nr: 8179-54.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDO RODRIGUES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS DOS SANTOS 

CUSTODIO JUNIOR - OAB:22128/A, PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 INTIMAÇÃO do ADVOGADO Clovis dos Santos Custodio Junior para que 

devolva os autos n° 8179-54.2014.811.0064, cod. 626093 em cartório, no 

prazo de 24 horas, com carga ao causídico desde a data 12/03/2018, 

tendo em vista a Correição Ordinária realizada na 4ª Vara Criminal de 

Rondonópolis, sob pena de ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 633486 Nr: 5062-21.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - OAB:17088/O, 

RODRIGO KURZ ROGGIA - OAB:13301-A

 INTIMAÇÃO do ADVOGADO Anatalicio Vilamaior para que devolva os 

autos 5062-21.2015.811.0064, cod. 633486 em cartório, no prazo de 24 

horas, com carga ao causídico desde a data 09/08/2018, tendo em vista a 

Correição Ordinária realizada na 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, sob 
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pena de ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 638357 Nr: 215-39.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O-MT

 INTIMAÇÃO do ADVOGADO Diego Átila Lopes Santos para que devolva 

os autos 215-39.2016.811.0064, cod. 638357 em cartório, no prazo de 24 

horas, com carga ao causídico desde a data 23/07/2018, tendo em vista a 

Correição Ordinária realizada na 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, sob 

pena de ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 659537 Nr: 8580-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TIAGO CASTRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERRIGTHON MORBECK 

SANTOS OLIVEIRA - OAB:, THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - 

OAB:68.827/PR

 INTIMAÇÃO do ADVOGADO Herrigthon Morbeck Santos Oliveira para que 

devolva os autos 8580-48.2017.811.0064 em cartório, no prazo de 24 

horas, com carga ao causídico desde a data09/08/2018, tendo em vista a 

Correição Ordinária realizada na 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, sob 

pena de ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 639133 Nr: 817-30.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SANJINEZ GUARDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT 16.540

 INTIMAÇÃO do ADVOGADO Leandro Ramon Rodrigues Lopes para que 

devolva os autos817-30.2016.811.0064, cod.639133 em cartório, no prazo 

de 24 horas, com carga ao causídico desde a data 1508/2018, tendo em 

vista a Correição Ordinária realizada na 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, 

sob pena de ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 670427 Nr: 2880-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS - OAB:23.615-0

 INTIMAÇÃO do ADVOGADO Lucas Henrique Mascarenhas para que 

devolva os autos 2880-57.2018.811.0064, cod. 670427 em cartório, no 

prazo de 24 horas, com carga ao causídico desde a data 08/03/2018, 

tendo em vista a Correição Ordinária realizada na 4ª Vara Criminal de 

Rondonópolis, sob pena de ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 634545 Nr: 5866-86.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:OAB/MT 23.146/O

 INTIMAÇÃO do ADVOGADO Patrícia Rodrigues Soares para que devolva 

os autos n°5866-86.2015.811.0064, cod. em cartório, no prazo de 24 

horas, com carga ao causídico desde a data 09/05/2018, tendo em vista a 

Correição Ordinária realizada na 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, sob 

pena de ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 675322 Nr: 7244-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN HIROSHI FUKUDA CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SOUZA DUTRA - 

OAB:5809

 INTIMAÇÃO do ADVOGADO Renato Souza Dutra para que devolva os 

autos 7244-72.2018.811.0064, cod. 675322 em cartório, no prazo de 24 

horas, com carga ao causídico desde a data 27/07/2018, tendo em vista a 

Correição Ordinária realizada na 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, sob 

pena de ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 338227 Nr: 2031-32.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rwly Gwlyt Afonso Alves da 

Silva - OAB:

 INTIMAÇÃO do ADVOGADO Rwly Gwlyt Afonso Alves da Silva para que 

devolva os autos 2031-32.2011.811.0064 em cartório, no prazo de 24 

horas, com carga ao causídico desde a data 06/08/2018, tendo em vista a 

Correição Ordinária realizada na 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, sob 

pena de ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 636995 Nr: 7912-48.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY ALVES DE LIMA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075, Ariovaldo Madeira Costa - OAB:13.075, LUCIMAR 

BATISTELLA - OAB:9279-MT

 Condenacoes:

 8a 3m 0d 30/05/2015 30/05/2015 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

Quantidade total de Dias Multa: 825

Dias Remidos

Remições

Observações

37 fls. 211

26 fls. 359/361

34 fl. 365

Data de Prisão Definitiva: 30/05/2015

Total da Pena: 8a 3m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 30/03/2016

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 05/06/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

30/03/2016 + 4a 5m 12d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 97 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(30/03/2016 - 30/05/2015) - 0a 0m 0d

(0a 10m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 10m 0d

Data base para Livramento Condicional 30/05/2015

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 24/05/2023

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

30/05/2015 + 8a 3m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 97- 1

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 359 de 547



Pena Restante a partir da data Atual 4a 7m 20d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

30/05/2015 + 8a 3m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 97- 1

Pena Cumprida até data Atual 3a 4m 3d

Data do Término da Pena: 24/05/2023

Demais Observações

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 316866 Nr: 1757-73.2008.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR ARRUDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ARRUDA PEDROSO DE 

ANDRADE - OAB:13.702, ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB-MT9622-E

 Execução Número: 1757-73.2008.811.0064

Nome Reeducando: Josemar Arruda Dias

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 3a 1m 10d 17/01/2007 17/01/2007 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 6a 6m 0d 19/09/2011 20/09/2011 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

 4a 6m 0d 19/09/2011 20/09/2011 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

 7a 2m 0d 12/04/2017 12/04/2017 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

Quantidade total de Dias Multa: 720

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

18/08/2008 17/08/2009 360 dias fls. 93,97

16/10/2009 08/08/2010 293 dias fl. 106

19/03/2011 19/09/2011 180 dias fl. 159

Total de dias interrompidos: 833

Dias Remidos

Remições

Observações

52 fl. 265

31 fls. 274

Data de Prisão Definitiva: 17/01/2007

Total da Pena: 21a 3m 10d

Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 12/04/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 22/12/2022

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

12/04/2017 + 5a 8m 11d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(12/04/2017 - 17/01/2007) - 2a 3m 23d

(10a 2m 26d) - 2a 3m 23d = 7a 11m 3d

Data base para Livramento Condicional 12/04/2017

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 25/04/2036

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

12/04/2017 + 16a 11m 13d + 2a 3m 23d - 0a 0m 0d - 83- 1

Pena Restante a partir da data Atual 11a 7m 24d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

17/01/2007 + 21a 3m 10d + 2a 3m 23d - 0a 0m 0d - 83- 1

Pena Cumprida até data Atual 9a 4m 23d

Data do Término da Pena: 28/05/2030

Demais Observações

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 676887 Nr: 8652-98.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDA COSTA DAVID GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE 

NETO - OAB:16855

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 24/07/2018

Dados Gerais

Execução Número: 8652-98.2018.811.0064

Nome Reeducando: Brenda Costa David Gomes

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 13a 10m 0d 29/01/2018 29/01/2018 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 40

Data de Prisão Definitiva: 29/01/2018

Total da Pena: 13a 10m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 29/01/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 18/05/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

29/01/2018 + 2a 3m 20d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(29/01/2018 - 29/01/2018) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 29/01/2018

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 07/09/2022

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

29/01/2018 + 4a 7m 10d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 13a 4m 3d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

29/01/2018 + 13a 10m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 0a 5m 25d

Data do Término da Pena: 28/11/2031

Demais Observações

____________________________________________

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 615549 Nr: 6219-97.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA MACHADO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 03/09/2018

Dados Gerais

Execução Número: 6219-97.2013.811.0064

Nome Reeducando: Juliana Machado Lima

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 5a 11m 15d 21/04/2013 21/04/2013 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 7a 4m 0d 05/09/2013 06/09/2013 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 0
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Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

29/08/2013 05/09/2013 7 dias -

Total de dias interrompidos: 7

Dias Remidos

Remições

Observações

33 fls. 92 e 95

65 fls. 98-100-114

Data de Prisão Definitiva: 21/04/2013

Total da Pena: 13a 3m 15d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 11/12/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 11/02/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

11/12/2017 + 1a 5m 10d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 98 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(11/12/2017 - 21/04/2013) - 0a 0m 7d

(4a 7m 20d) - 0a 0m 7d = 4a 7m 13d

Data base para Livramento Condicional 21/04/2013

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 15/09/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

21/04/2013 + 5a 7m 25d + 0a 0m 7d - 0a 0m 0d - 98- 1

Pena Restante a partir da data Atual 7a 8m 1d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

21/04/2013 + 13a 3m 15d + 0a 0m 7d - 0a 0m 0d - 98- 1

Pena Cumprida até data Atual 5a 4m 6d

Data do Término da Pena: 05/05/2026

Demais Observações

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 639956 Nr: 1521-43.2016.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BENITES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 Intimação do advogado do reu, dr. GETULIO BALDOÍNO DA S. T. JUNIOR, 

para que apresente o comprovante de pagamento da multa aplicada de 03 

salarios minimos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 603302 Nr: 1031-60.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DA SILVA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a presente ação penal. 

Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusado MICHAEL DA 

SILVA LISBOA, conforme inteligência do artigo 107, inciso IV e art. 109, 

inciso IV c/c art. 115 c/c art. 110, § 1°, todos do Código Penal 

Brasileiro.Determino a restituição dos bens lícitos apreendidos as fls. 14 

ao requerido. Intime-o, através de sua defesa constituída para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, retirar os objetos descritos no auto de apreensão de 

fls. 14, sob pena de perdimento ao Estado de Mato Grosso, mais 

precisamente ao Fundo Estadual de Combate ao 

Entorpecente.Transcorrido o prazo e não havendo manifestação, desde já 

DETERMINO o perdimento dos bens apreendidos e discriminados no termo 

de exibição e apreensão de fl. 14, todos em favor do Estado de Mato 

Grosso - Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT, conforme a Lei 

10.190/14, vez que não comprovada a origem lícita. Oficie-se o Gerente de 

Gestão de Bens Apreendidos, responsável pela alienação/leilão e controle 

dos bens apreendidos do tráfico no Estado de Mato Grosso, para 

proceder com a destinação dos bens apreendidos.Desentranhe-se dos 

autos a peça de fls. 193/196, entregando-a ao seu subscritor, vez que 

estranha à lide.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas 

de praxe.Publique-se, Registre-se eIntimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 335051 Nr: 5867-47.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO JÚNIOR LARA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 (...) 3. Dispositivo. JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu REINALDO JÚNIOR LARA DOS SANTOS como incurso nas sanções do 

artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 3.1. Dosimetria da pena para o delito de 

tráfico de entorpecentes. A culpabilidade do acusado é extrema 

reprovabilidade, pois se aproveita do vício alheio para aferir lucros fáceis. 

Deixo de analisar os antecedentes para não implicar em bis in idem com a 

reincidência. Inexistem dados favoráveis de conduta social e 

personalidade. As circunstâncias não fogem a normalidade para o tráfico 

de entorpecentes. Os motivos estão interligadas com o objetivo de ganho 

de dinheiro fácil através do vício e fraqueza de terceiros, assim majoro a 

pena em 06 (seis) meses. As consequências são das mais severas, pois 

o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e 

vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado. 

Não bastasse, temos que há um crescente aumento dos crimes 

patrimoniais violentos nesta cidade, em especial o latrocínio, tendo por 

base o vício. (..) Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 07 

(sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias multa. O réu é 

reincidente, tendo condenação, com trânsito em julgado, conforme lista de 

antecedentes criminais em anexo, portanto agravo a pena em 01 (um) ano 

e 200 (duzentos) dias multas. Não existem atenuantes ou causas 

especiais de aumento ou diminuição de pena, tornando-a definitiva em 08 

(oito) anos de reclusão e em 900 (novecentos) dias multa. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 672285 Nr: 4549-48.2018.811.0064

 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): LEANDRO SILVA SOUZA, BORIS SACAROV 

SOFTOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA - OAB:16.330-MT, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.924-MT

 I – Nada obstante tenha aportado o feito, em tese, para prolação de 

sentença, compulsando os autos verifico que não consta dos autos 

alegações finais de Boris Sacarov Softov.

II – Desse modo, determino que seja procedida a intimação da defesa do 

citado réu, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente a respectiva 

peça processual.

III – Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 338586 Nr: 2390-79.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON JONNATHAN DIAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 
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OAB:

 (...) 3. Dispositivo. Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a 

presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado MAYKON JONNATHAN DIAS DO NASCIMENTO, conforme 

inteligência do artigo 107, inciso IV e art. 109, inciso V c/c art. 115 c/c art. 

110, § 1°, todos do Código Penal Brasileiro. DETERMINO o perdimento dos 

bens apreendidos e discriminados no termo de exibição e apreensão, 

todos em favor do Estado de Mato Grosso - Fundo Estadual sobre Drogas 

- FUNESD/MT, conforme a Lei 10.190/14, vez que não comprovada a 

origem lícita. Nos termos do disposto no art. 25, caput, da Lei nº 10.826/03, 

observadas as cautelas de estilo, encaminhem-se as armas de fogo, bem 

como as munições apreendidas, ao Comando do Exército. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 331947 Nr: 2758-25.2010.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEY LEITE DA SILVA, ADEMIR RIBEIRO 

CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 (...) 3. Dispositivo OPERO A DESCLASSIFICAÇÃO da imputação inserida 

da inicial acusatória para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, 

incontinenti, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por 

consequência, declaro extinta a punibilidade dos acusados ADEMIR 

RIBEIRO CAETANO e SIRLEI LEITE DA SILVA, nos termos do art. 30 da Lei 

nº 11.343/06 c/c art. 107, IV do CP. Após a coisa julgada, arquive-se com 

as cautelas de estilo. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 604797 Nr: 2573-16.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER SOUZA SILVA, LUIZ CARLOS 

SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Sales Fernandes - 

OAB:11607-A

 (...) 3. Dispositivo. Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a 

presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado LUIZ CARLOS SOUZA SILVA, conforme inteligência do artigo 

107, inciso IV e art. 109, inciso V c/c art. 115 c/c art. 110, § 1°, todos do 

Código Penal Brasileiro. DETERMINO o perdimento dos bens e valores 

apreendidos e discriminados no termo de exibição e apreensão, todos em 

favor do Estado de Mato Grosso - Fundo Estadual sobre Drogas - 

FUNESD/MT, conforme a Lei 10.190/14, vez que não comprovada a origem 

lícita. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. 

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675618 Nr: 7517-51.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAUANA ABADE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) 3. Dispositivo. JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré 

KAUANA ABADE DE OLIVEIRA, como incurso nas sanções do artigo 33, 

caput, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/06. 3.1. Dosimetria da pena. (..). 

Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão 

e em 800 (oitocentos) dias multas. Inexistem agravantes, entretanto 

reconheço as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, 

previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela 

qual atenuo a pena em 01 (um) ano de reclusão e em 100 (cem) dias 

multas. Na terceira etapa dosimétrica, há uma causa especial de aumento 

de pena, vez que a infração foi cometida entre estados da federação, 

assim majoro a pena em 1/6 (um sexto). Por fim, torno a pena definitiva em 

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e 

dezesseis) dias multas. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 601839 Nr: 6275-04.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIS DUMONT DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951

 (...) 3. Dispositivo. JULGO IMPROCEDENTE a imputação inserida da inicial 

acusatória, de modo que ABSOLVO ANDRÉ LUIS DUMONT DE SOUZA, 

qualificado nos autos, e o faço com fulcro no art. 386, inc. V do Código de 

Processo Penal. Proceda com a restituição dos bens apreendidos, assim 

como o levantamento do valor retido. Após a coisa julgada, arquive-se o 

feito mediante as formalidades legais. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616550 Nr: 7249-70.2013.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL AUGUSTO PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) 3. Dispositivo OPERO A DESCLASSIFICAÇÃO da imputação inserida 

da inicial acusatória para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, 

incontinenti, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por 

consequência, declaro extinta a punibilidade do acusado RAFAEL 

AUGUSTO PEREIRA LOPES, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/06 c/c 

art. 107, IV do CP. Após a coisa julgada, arquive-se com as cautelas de 

estilo. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 602338 Nr: 17-41.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AUGUSTO MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) 3. Dispositivo JULGO IMPROCEDENTE a imputação inserida da inicial 

acusatória, de modo que ABSOLVO MARCELO AUGUSTO MARINHO, 

qualificado nos autos, e o faço com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP. 

Proceda com o levantamento do valor apreendido. Após a coisa julgada, 

arquive-se o feito mediante as formalidades legais. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 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

 Initimação do advogado do réu, para no prazo legal apresentar defesa 
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prévia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633222 Nr: 4863-96.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MARCELO BETINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DE OLIVEIRA ALVES - 

OAB:16.060

 Intimação da procuradora do réu, Dra. Karina de Oliveira Alves, para no 

prazo legal, apresentar as razões do recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 677329 Nr: 9050-45.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ROBERTO ROSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16.330

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo legal, apresente a 

defesa prévia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662388 Nr: 10920-62.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:16.369-B/MT

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo legal, ofereça defesa 

prévia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649758 Nr: 10009-84.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 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: 100009-84.2016.811.0064 – Código 649758

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->Processo Criminal.

 Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso.

Parte Réu: Hermes José da Silva

Data e horário: quarta-feira, 03 de Outubro de 2018, 15h30min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Wagner Antônio Camilo

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça. Ausentes os demais.

 Vistos etc.

Considerando a ausência da vítima, embora devidamente intimada, não 

compareceu (fls. 163), assim redesigno a solenidade para o dia 

25/07/2019, às 15h30min.

Ante a ausência da ofendida, fica prejudicado o pedido de fls. 170/171.

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

Wagner Antônio Camilo

 Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 632009 Nr: 4007-35.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORESTES MIRAGLIA DE 

CARVALHO - OAB:MT/ 4.792

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo de (05)cinco dias, 

apresente os memoriais escritos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 680102 Nr: 11643-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO, 

OAB 14.576-0 MT, para que proceda à devolução dos autos em epígrafe 

que se encontra com carga atrasada, no prazo de 48 (quarenta e oito 

horas), sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666554 Nr: 14662-95.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFSCF, JPDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADA CLAIRE INES GAI MATIELO, OAB 9307/O MT, 

para que proceda à devolução dos autos em epígrafe que se encontra 

com carga atrasada, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660237 Nr: 9184-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DOMINGOS DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5.388/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ILMAR SALES MIRANDA, OAB 5.388/O MT, 

para que proceda à devolução dos autos em epígrafe que se encontra 

com carga atrasada, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 629116 Nr: 1656-89.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDO APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VALDOMIRO DE LIMA PERERIA JUNIOR, 

para que proceda à devolução dos autos em epígrafe que se encontra 

com carga atrasada, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 618251 Nr: 1350-57.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI DE SOUZA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

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: 1350-57.2014.811.0064 – Código 618251.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Geovani de Souza Pacheco

Data e horário: quarta-feira, 03 de Outubro de 2018, 17h06min.

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, o Defensor Público. Ausentes o acusado e as 

vítimas.

Vistos etc.

Considerando as ausências das vítimas, embora devidamente intimadas 

(fls. 107/108), redesigno a solenidade para o dia 05/02/2019, às 17h10min.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 626941 Nr: 8841-18.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PEREIRA NOGUEIRA

 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: 8841-18.2014.811.0064 – Código 626941

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Edimar Pereira Nogueira

Data e horário: quarta-feira, 03 de Outubro de 2018, 17h25min.

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: Edimar Pereira Nogueira

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 o acusado.

Vistos etc.

Declaro encerrada a instrução processual e, converto os debates orais 

por memoriais, concedendo o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para 

sua apresentação (Artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal), 

iniciando-se pela acusação.

 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

Edimar Pereira Nogueira

 Acusado

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 664490 Nr: 12895-22.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NORYELMA CARVALHO AMORIM, Cpf: 

02466725100, Rg: 22137343, Filiação: Celma Carvalho Amorim e 

Norisvaldo Belem Amorim, data de nascimento: 24/03/1994, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, casado(a), desempregada, Telefone (66) 

9677-8080. 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, diante do acima exposto e, em consonância com 

o parecer ministerial retro, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva e 

DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com fulcro no que 

determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Intime-se a vítima, 

ainda que por edital, para que tenha ciência de que a qualquer momento, 

poderá requerer novamente medidas protetivas a seu favor, havendo 

novos motivos que ensejam a aplicação das medidas. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de setembro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 03 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 662370 Nr: 10903-26.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAYANE DE OLIVEIRA DIAS NEVES, 

Filiação: Creuza de Oliveira Dias e Divino Aparecido da Silva Dias, data de 

nascimento: 13/07/1988, brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, 

casado(a), cabeleireira, Telefone (66)99696-5426. 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: Assim, diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a presente 

medida protetiva e DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com 

fulcro no que determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Intime-se a vítima, ainda que por edital, para que tenha ciência de que 

a qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a 

seu favor, havendo novos motivos que ensejam a aplicação das medidas. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades 

legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 

de setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 03 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 670322 Nr: 2788-79.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MICHELLE KAROLINE GERMANO DA 

SILVA, Cpf: 11581451440, Filiação: Maria Helena Gomes e Izael Germano 

da Silva, brasileiro(a), convivente, vendedora, Telefone (66)99967-2768. 

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, diante do acima exposto e, em consonância com 

o parecer ministerial retro, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva e 

DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com fulcro no que 

determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Intime-se a vítima, 

ainda que por edital, para que tenha ciência de que a qualquer momento, 

poderá requerer novamente medidas protetivas a seu favor, havendo 

novos motivos que ensejam a aplicação das medidas. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de setembro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 03 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 669679 Nr: 2267-37.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCYMARY DO ROSARIO LOBATO, Rg: 

1837824-2, Filiação: Lucival da Silva Lobato e Miriam do Rosario Lobato, 

data de nascimento: 24/12/1976, natural de Belem-PA, solteiro(a), 

manicure, Telefone 3422-2862. 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, diante do acima exposto e, em consonância com 

o parecer ministerial retro, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva e 

DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com fulcro no que 

determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Intime-se a vítima, 

ainda que por edital, para que tenha ciência de que a qualquer momento, 

poderá requerer novamente medidas protetivas a seu favor, havendo 

novos motivos que ensejam a aplicação das medidas. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de setembro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 03 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 677201 Nr: 8934-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CATIANE DE MOURA AMARAL, Cpf: 

03673060180, Rg: 25803271, Filiação: Maria Lucia Moura dos Santos e 

João Ferreira Amaral, data de nascimento: 31/01/1993, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), auxiliar de limpeza, Telefone 

(66)99605-5860. 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: Assim, diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a presente 

medida protetiva e DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com 

fulcro no que determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Intime-se a vítima, ainda que por edital, para que tenha ciência de que 

a qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a 

seu favor.Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 21 de setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 03 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636266 Nr: 7320-04.2015.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER CORREA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 7320-04.2015.811.0064 - Código 636266.

Vistos etc.

Em análise a resposta à acusação (fl. 77), verifica-se a inexistência de 

preliminares e quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código 

de Processo Penal , limitando-se o acusado a promover defesa genérica, 

sem adentrar no mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de 

absolvição sumária.

Dessa forma, designo audiência de instrução para o dia 22/11/2017, às 

16h00min.

Nos termos do artigo 400 do CPP, na audiência proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 

222 do referido Código, bem como, se for o caso, aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, 

interrogando-se, em seguida, o acusado. Os esclarecimentos dos peritos 

dependerão de prévio requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações do acusado, de seu defensor, do Ministério 

Público, ofendida, testemunhas e, se for o caso, do querelante e do 

assistente, requisitando-se, se necessário.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, depreque-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de abril de 2017.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 632005 Nr: 4006-50.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO CARLOS BUREAGURUMAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 632005

Vistos etc.

 O acusado, citado por edital, não compareceu ao processo, bem como 

não constituiu advogado (fls. 60/61), razão pela qual, nos termos do artigo 

366 do Código de Processo Penal, é de rigor a SUSPENSÃO DO 

PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, em consonância 

com os pedidos de fls. 63/64 e fls. 66.

O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo 

da(s) pena(s) cominada(s) para o(s) crime(s) descrito(s) na denúncia, 

nos termos do enunciado constante da Súmula nº 415 do STJ.

 Outrossim, convém destacar que o STJ, por meio de seu boletim de teses 

divulgado em 15/04/2015, item 6, encontrado em www.stj.jus.br, assevera 

que “A citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo 

para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não 

localização não gera presunção de fuga.” , razão pela qual, indefiro o 

pleito de fls. 57.

 Arquivem-se os autos, excluindo-se do relatório estatístico, mas sem 

baixa na distribuição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 677761 Nr: 9410-77.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES ROSA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Santos, inscrito na OAB sob o nº 21614/O.Assim, com fundamento no 

art. 22, §§ 1º e 3º, do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do 

Brasil e considerando, ainda, a Tabela de Honorários estabelecida pela 

Seção da Ordem dos Advogados de Mato Grosso, conforme remansoso 

entendimento jurisprudencial (STF, RE 160.483, DJU 27.9.85, p. 166.019), 

arbitro em 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) os honorários 

advocatícios a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso ao advogado 

nomeado.Expeça-se certidão, em favor do Advogado Diego Átila Lopes 

Santos, inscrito na OAB sob o nº 21614/O. Consigno, ainda, que as 

vítimas e a testemunha manifestaram constrangimento em depor na 

presença do acusado. Outrossim, registro que foi anexada na ata de 

audiência os antecedentes criminais do acusado. Ademais, considerando 

que as responsáveis legais da vítima são testemunhas no presente feito, 

foi nomeada a servidora Raffaely Mainardes de Oliveira como curadora da 

vítima na presente solenidade. Por fim, declaro encerrada a instrução 

processual e converto os debates orais por memoriais, concedendo o 

prazo de 05 (cinco) dias para sua apresentação (Art. 403, § 3º, do Código 

de Processo Penal), dessa forma, dê-se vista dos autos à Defensoria 

Pública para apresentação dos memoriais. Às providências. Cumpra-se. 

Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Pâmela Lopes – assessora de gabinete I, foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos presentes. Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de 

DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaDiego Átila Lopes Santos 

Advogado nomeado para o atoEuclides Rosa da cruzAcusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636266 Nr: 7320-04.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER CORREA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) . ISTO POSTO, CONDENO o acusado CLEBER CORREA PINHEIRO, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses de detenção 

pelo crime de dano qualificado, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput 

c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do 

Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento 

oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que 

torna-se impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao 

contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666553 Nr: 14661-13.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 04/06, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face de JOHN LENNON DE 

SOUZA FERNANDES, em relação ao crime de injúria descrito no Artigo 140 

do Código Penal, com fundamento no Artigo 107, inciso IV e Artigo 103 

ambos do Código Penal. Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da 

C N G C  . À s  p r o v i d ê n c i a s .  P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 08 de Agosto de 2018.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673305 Nr: 5436-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON ALVES ARCE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639503 Nr: 1143-87.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ALVES ALECNOVIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) ISTO POSTO, CONDENO o acusado FLAVIO ALVES ALECNOVIC, em 

06 (seis) meses de detenção, em relação ao crime de lesão corporal. 

Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto 

(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do 

Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena 

isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 

11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a 

aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de 

cestas básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de 

liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código 

Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa 

conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave 

ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da 

pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639503 Nr: 1143-87.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ALVES ALECNOVIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 639503

Vistos em correição.

Considerando que foram atendidas todas as determinações de fls. 92/vº, 

declaro encerrada a instrução processual e, nos termos do que dispõe o 

Artigo 403, § 3º do Código de Processo Penal, converto os debates em 

memoriais escritos facultando o prazo de 05(cinco) dias sucessivos para 

as partes.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de setembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 245/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Portaria 241/2018-cnpar, que suspendeu os prazos 

processuais no dia 04/10/2018, a partir das 17h00min, para realização de 

Dedetização nas instalações do Fórum da Comarca de Sinop;

 RESOLVE:

Art. 1º SUSPENDER o expediente do Foro Judicial no dia 04/10/2018, a 

partir das 17h00min, em razão da Dedetização, prorrogando-se os prazos 

para o próximo dia útil subsequente.

Art. 2º Publique-se no Portal da Corregedoria, remeta-se, via e-mail, ao 

Presidente da 6ª Subseção da OAB/SINOP, aos representantes do 

Ministério Público e da Defensoria Pública desa Comarca, às Delegacias 

Regional e Municipal, ao Comandante da Polícia Miliar e ao Diretor do 

Presídio desta Comarca.

Sinop, 03 de outubro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 243/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 045/2018-GAB-1ª Vara Cível, desta 

Comarca, no qual a servidora GENI RAUBAER PIRES, Técnica Judiciária, 

matrícula 7670, solicitou a exoneração da função de Gestora Judiciária 

Substituta;

RESOLVE:

Art. 1º RETIFICAR, em parte, o teor da Portaria nº 226/2018-cnpar , 

ficando:

Onde se Lê:

 Revogar a Portaria de n. 02/2017-DF, de 05/01/2017, a qual designou a 

servidora Geni Rauber Pires, Técnica Judiciária, matricula 7670, para 

exercer a função de Gestora Judiciária Substituta, a partir de 16/09/2018;

Leia-se:

Revogar, a pedido da servidora, a Portaria de n. 02/2017-DF, de 

05/01/2017, a qual designou Geni Rauber Pires, Técnica Judiciária, 

matrícula 7670, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta, a 

partir de 16/09/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 02 de outubro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 246/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor CRISTIANO RIBAS BONETE, matricula 

13191, Técnico Judiciário PTJ, designado Gestor Judiciário Substituto, 

estará afastado de suas funções por motivo de usufruto de férias, no 

período de 01/10/2018 a 10/10/2018;

 RESOLVE:
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DESIGNAR a servidora Rosiane Tenório Barbosa, CPF 872.485.061-68, 

Matrícula n. 5710, Auxiliar Judiciária PTJ, para exercer a Função de 

Gestora Judiciária Substituta Secretaria da 3ª Vara Criminal da Comarca 

de Sinop, no período de 01/10/2018 a 10/10/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 04 de outubro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 246/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor CRISTIANO RIBAS BONETE, matricula 

13191, Técnico Judiciário PTJ, designado Gestor Judiciário Substituto, 

estará afastado de suas funções por motivo de usufruto de férias, no 

período de 01/10/2018 a 10/10/2018;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Rosiane Tenório Barbosa, CPF 872.485.061-68, 

Matrícula n. 5710, Auxiliar Judiciária PTJ, para exercer a Função de 

Gestora Judiciária Substituta Secretaria da 3ª Vara Criminal da Comarca 

de Sinop, no período de 01/10/2018 a 10/10/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 04 de outubro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 247/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor CLEBER ZUANAZZI, matrícula 21486, 

Analista Judiciário PTJ, designado Gestor Judiciário, estará afastado de 

suas funções para acompanhamento de doença em pessoa da família, no 

período de 01/10 a 04/10/2018;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Elietti Cardena Martins, Matrícula n. 14003, CPF nº 

609.092.501-20, Analista Judiciária PTJ, para exercer a Função de 

Gestora Judiciária da Secretaria da V ara da Infância de Juventude na 

Comarca de Sinop, no período de no período de 01/10 a 04/10/2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 04 de outubro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 247/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor CLEBER ZUANAZZI, matrícula 21486, 

Analista Judiciário PTJ, designado Gestor Judiciário, estará afastado de 

suas funções para acompanhamento de doença em pessoa da família, no 

período de 01/10 a 04/10/2018;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Elietti Cardena Martins, Matrícula n. 14003, CPF nº 

609.092.501-20, Analista Judiciária PTJ, para exercer a Função de 

Gestora Judiciária da Secretaria da V ara da Infância de Juventude na 

Comarca de Sinop, no período de no período de 01/10 a 04/10/2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 04 de outubro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001771-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO BEHLING (EMBARGANTE)

RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO (ADVOGADO(A))

VIVIANE CRISTINE CALDAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES NEITZKE (ADVOGADO(A))

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGADO)

 

PJE-1001771-41.2018.8.11.0015 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, 04 de outubro de 2018. JADER DE SOUZA 

SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001619-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

MATHEUS OSORIO REFATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

 

PJE-1001619-20.2018.8.11.0015 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, 04 de outubro de 2018. JADER DE SOUZA 

SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012681-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIANE LUDVIG VELOZO (AUTOR(A))

RICARDO LUIZ HUCK (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (ADVOGADO(A))

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

 

PJE-1012681-64.2017.8.11.0015 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 15(quinze) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ou manifestar face sua 

ausência, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 14944058 ). 

Sinop/MT, 04 de outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001682-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL GOMES (EXEQUENTE)

ELIANDRA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA BORGES (EXECUTADO)

 

PJE-1001682-86.2016.8.11.0015 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 para que, 
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tomar ciência que ante a não manifestação certificada nestes autos no(s) 

ID(s).( 15740448 ), nesta data foi enviada intimação ao titular da ação para 

se manifestar, SOB PENA DE PRECLUSÃO E ARQUIVAMENTO. Sinop/MT, 

04 de outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001146-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (ADVOGADO(A))

PEDRO DONIZETE CHAVES FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDI WECKWERTH (RÉU)

MARCIO HELENO SOUZA DOS SANTOS (RÉU)

ISMAEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

PJE-1001146-07.2018.8.11.0015 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, 04 de outubro de 2018. JADER DE SOUZA 

SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 258874 Nr: 3021-97.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO LEONARDO CAPINAN LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O, MARCELO LEANDRO SONNTAG - OAB:19.893-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DO 

AGENDAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA PARA O DIA 27/11/2018 ÀS 

15H00MIN, NA GERÊNCIA DE MEDICINA LEGAL - POLITEC SINOP, SITO A 

RUA DAS IPOMÉIAS ESQUINA COM AVENIDA DOS JEQUITIBÁS, Nº 1.201 - 

SETOR INDUSTRIAL NORTE, NOS TERMOS DO OFÍCIO ÀS FLS. 87, QUAL 

SEJA: O INTERESSADO DEVERÁ COMPARECER COM OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS, OBRIGATORIAMENTE: 1) CÓPIA DO BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA DA ÉPOCA DO ACIDENTE; 2) RELATÓRIO DO (S) MÉDICO 

(S) ASSISTENTE (S) DA ÉPOCA DO ACIDENTE; 3)DOCUMENTAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO ONDE FOI ATENDIDO COM DIA, HORA E TEMPO DE 

ATENDIMENTO (PRONTUÁRIO MÉDICO); 4) OS EXAMES DA ÉPOCA DO 

ACIDENTE, COM LAUDO; 5) OS EXAMES ATUAIS, COM LAUDO E 

6)PARECER ATUAL (ATÉ TRÊS MESES), DETALHADO, DO (S) MÉDICOS 

(S) ASSISTENTES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 275252 Nr: 13262-33.2016.811.0015

 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: EDSON FARIAS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DO 

AGENDAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA PARA O DIA 29/11/2018 ÀS 

15H00MIN, NA GERÊNCIA DE MEDICINA LEGAL - POLITEC SINOP, SITO A 

RUA DAS IPOMÉIAS ESQUINA COM AVENIDA DOS JEQUITIBÁS, Nº 1.201 - 

SETOR INDUSTRIAL NORTE, NOS TERMOS DO OFÍCIO ÀS FLS. 134, QUAL 

SEJA: O INTERESSADO DEVERÁ COMPARECER COM OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS, OBRIGATORIAMENTE: 1) CÓPIA DO BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA DA ÉPOCA DO ACIDENTE; 2) RELATÓRIO DO (S) MÉDICO 

(S) ASSISTENTE (S) DA ÉPOCA DO ACIDENTE; 3)DOCUMENTAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO ONDE FOI ATENDIDO COM DIA, HORA E TEMPO DE 

ATENDIMENTO (PRONTUÁRIO MÉDICO); 4) OS EXAMES DA ÉPOCA DO 

ACIDENTE, COM LAUDO; 5) OS EXAMES ATUAIS, COM LAUDO E 

6)PARECER ATUAL (ATÉ TRÊS MESES), DETALHADO, DO (S) MÉDICOS 

(S) ASSISTENTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 247633 Nr: 16911-40.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NML, TRML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 85, pelo prazo de 01 

ano, conforme disposição do art. 921 § 2º, do CPC, conforme solicitado.

Com a suspensão do processo, de acordo com os § 1º do aludido art. 921 

do CPC, sobrestado também resta o curso da prescrição.

Vencido o referido prazo de 01 ano sem manifestação da parte 

exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente, 

conforme o mesmo art. 921, § 4º, do CPC.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 101896 Nr: 8952-62.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DAVID PRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p.297/298, pelo prazo de 

60 dias, conforme requerido.

Decorrido o prazo acima assinalado, manifeste-se a parte autora em 05 

dias, independentemente de nova intimação, cientificada desde logo de 

que sua inércia será interpretada como integral cumprimento do acordo, a 

resultar na extinção do processo pelo pagamento, conforme já frisado na 

homologação de p. 258/260.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 246777 Nr: 16368-37.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LUIZ CARNEZELLA, SANDRA 

APARECIDA CARNEZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 70, pelo prazo de 60 

dias, conforme requerido.

Decorrido o prazo acima assinalado, prossiga a parte autora, 

independentemente da mera intimação, para que no prazo de 05 dias seja 

impugnado o que entender de direito, cientificado desde logo que sua 

inércia poderá resultar em abandono da causa.

Intime-se.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 99203 Nr: 6256-53.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIMARA PASSERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA TECNICA JURÍDICA LTDA, IVANI 

RAMPANELLI, AMARILDO TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r.decisão às fls.166, que fora localizado pelo 

sistema Siel apenas o endereço da sócia - Sra. Ivani Rampanelli, a seguir 

acostado. Assim, impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal .Era o que havia a certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 198793 Nr: 1653-24.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO SANTOS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15.020-B/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:MT/12.090-A, JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 84314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado no BAIRRO JARDIM PARAÍSO, 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 das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 158922 Nr: 6189-83.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGY CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, ELIZABETE 

GERALDINI DAL BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 Vistos etc.

A parte embargante, vencida na ação, pela sucumbência foi intimada a 

liquidar as custas processuais. Manteve-se inerte, conforme certidão de 

p. 354.

Todavia, observado que ele é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita, deferida às p. 18/19. Benesse não revogada.

 Porque devido, foi condenado a pagar as custas e as despesas 

processuais, além de honorários advocatícios da parte adversa, 

arbitrados estes em R$ 3.000,00, conforme r. sentença de p. 345/347, que 

lamentavelmente não ressalvou a condicionante do benefício legal, 

previsto em Lei e que dispensa expressa confirmação na sentença.

Assim, malgrado a condenação sucumbencial não ter sido ressalvada, 

sendo o embargante beneficiário da justiça gratuita, a condenação em 

todas as citadas verbas estão, pela Lei (CPC, art. 98, § 3.°), em 

“...condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário”.

 Portanto, sem pendências, DETERMINO o arquivamento dos autos sem 

mais delongas, feitas as baixas e anotações devidas.

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.: 121055 Nr: 234-08.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNEU BONICONTRO, NORMA SUELI DAS 

NEVES NORTE BONICONTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o preparo da Carta Precatória expedida ou retirá-la em 

Secretaria para cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 249101 Nr: 17754-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON TAMEIRÃO BONFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o preparo da Carta Precatória expedida ou retirá-la em 

Secretaria para cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 255403 Nr: 1076-75.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO BOHNENBERGER TODESCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o preparo da Carta Precatória expedida ou retirá-la em 

Secretaria para cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 169260 Nr: 4221-81.2012.811.0015
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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. 

Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a tônica do 

processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 

165/175 e 334, todos do citado digesto adjetivo, a enfatizar a conciliação e 

a mediação como medida relevante e salutar para evitar ou solucionar 

litígios. 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. (...). 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."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167543 Nr: 2418-63.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE BATISTA DA SILVA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANA DE FREITAS SARTORI - 

OAB:OAB/MT 19.753, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11.063-B, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIRCE BATISTA DA SILVA DANTAS, 

Cpf: 78155720144, Rg: 586945, Filiação: Moises Neves da Silva e Lindaura 

Batista da Silva, data de nascimento: 16/04/1971, brasileiro(a), natural de 

Japurá-PR, separado(a) judicialmente, secretaria, Telefone 9655-0055. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, PAGUE A IMPORTÂNCIA FIXADA NA SENTENÇA, NO 

VALOR ATUALIZADO DE R$ 16.359,51 (DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E 

CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), SOB PENA 

DE MULTA DE 10 % (DEZ POR CENTO).

Resumo da Inicial: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta pela 

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop em desfavor do executado 

Dirce Batista da Silva Dantas, o qual foi condenado ao pagamento dos 

cheques , custas judiciais e aos honorários advocatícios.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Em atendimento ao pedido de p. 94/97, 

determino a intimação por edital da parte executada, a teor dos arts. 246, 

inciso IV, art. 256, inciso I, e 257, todos do Código de Processo Civil, no 

prazo de 30 (trinta) dias para cumprir a execução. Tendo em vista que até 

o presente momento, apesar de buscada, ela não foi encontrada. Após, 

conclusos para deliberação quanto ao pedido de penhora 

online.Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA, digitei.

Sinop, 10 de agosto de 2018

Geni Rauber Pires Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001198-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

U. P. DA SILVA COMERCIO DE VIDROS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Ipiranga do Norte/MT, 

com a finalidade de proceder a citação e demais atos, sendo que referidas 

guias que encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001177-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B M GONCALVES COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Itaituba/PA , com a 

finalidade de proceder a citação e demais atos, sendo que referidas guias 

que encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 298446 Nr: 7446-36.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONACENTRO - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO 

CENTRO OESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA AGNER GALLO, CLAITON PLA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 56. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 215997 Nr: 15653-29.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON LUCAS DE ARAUJO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, pois os valores encontrados em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao executado serão totalmente absorvidos 

pelo pagamento das custas da execução (art. 836, CPC), os quais procedi 

ao desbloqueio, conforme extrato em anexo, acolho o pedido de fl. 76 e, 

por conseguinte, passo a localizar bens em nome da parte executada 

junto ao sistema Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome do executado, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois o 

veículo localizado já possuem restrição, conforme extrato em anexo.

3. Outrossim, conforme consta dos autos, a parte exequente não tem 

conseguido satisfazer o seu direito pelos tradicionais meios executórios, 

portanto, a medida de inclusão no rol de devedores é o meio coercitivo 

mais eficaz para que o devedor cumpra a obrigação.

3.1. Destarte, com fulcro no artigo 782, § 3º, do Código de Processo Civil, 

determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

inclusão do nome do executado Dilson Lucas de Araújo (CPF n. 

429.335.441-72) no rol dos maus pagadores, devendo informar a este 

Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

4. Tendo em vista as diligências negativas do item “2” da presente 

decisão, determino a intimação da parte exequente, por meio de sua 

advogada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito.

5. Decorrido o prazo do item anterior, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 71972 Nr: 721-17.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ JAN-PAUL WOUTERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR FONTOURA, ANTENOR FONTOURA 

E CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - 

OAB:MT - 9.568-A, FABIO RICARDO CAVINA - OAB:9576-A/MT, 

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, ante a inexistência de saldo em contas 

bancárias da parte executada, conforme extrato de fls. 436/437, acolho o 

pedido de fl. 438 e, por conseguinte, passo a localizar bens em nome dos 

executados junto ao sistema Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome dos executados, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois não 

foram localizados veículos de propriedade de Antenor Fontoura e Cia Ltda. 

e os veículos localizados em nome de Antenor Fontoura já possuem 

restrição, conforme extrato em anexo.

3. Assim, tendo em vista as diligências negativas, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 116858 Nr: 9174-93.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON TERUMASSA KUBOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que os honorários do advogado possuem natureza 

alimentar (art. 85, § 14, CPC), o que, à vista disso, afasta a 

impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV do Código de Processo 

Civil, pois o § 2º do aludido artigo dispõe que “o disposto nos incisos IV e 

X do “caput” não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de 

prestação alimentícia, independentemente de sua origem(...)”, mostra-se 

cabível a penhora de percentual do salário do executado para satisfação 

do débito exequendo.

2. Destarte, com fulcro no art. 529, § 3º, do Código de Processo Civil, 

defiro o pedido de fls. 1018/1023 e, por conseguinte, determino o 

desconto em folha de pagamento do executado, no percentual de 30% 

(trinta por cento) sobre o valor líquido, descontado apenas o imposto de 

renda e a previdência social, de forma parcelada, até a quitação integral 

do valor indicado às fls. 1022/1023.

2.1. Para tanto, expeça-se ofício à Prefeitura Municipal de Sinop/MT, 

empregadora do executado, para que proceda ao desconto em folha de 

pagamento de Wilson Terumassa Kubota, CPF n. 204.732.499-87, nos 

moldes acima descritos, a partir da primeira remuneração posterior do 

executado, a contar do recebimento do ofício, devendo os valores serem 

depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

3. Sem prejuízo das determinações acima, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe se pretende o levantamento mensal dos valores ou até o 

pagamento integral da dívida, sob pena de preclusão.

3.1. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 121013 Nr: 192-56.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS, LUIS ARMANDO MAGGIONI, 

OSMAR A. MAGGIONI, ROGERIO V. VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOSÉ MORELI, NERI JOSÉ CHIARELLO, 

FERNANDO MAURÍCIO VILLA, LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI, 

LARISSA SILVEIRA CARVALHO VILLA, PAULO SILVEIRA DOS SANTOS, 

RENATO DAVID PRANTE, LUCIANI PRANTE CHIARELLO, MIRTES SALETE 

PRANTE, ANTONIO CARLOS VOLANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:9.321/MT-A, Antonio Horácio da Silva Neto - OAB:OAB/MT 

23572, LUIS ARMANDO MAGGIONI - OAB:46.815/RS, MICHEL MENZEL 

MORITA - OAB:14744/MT, OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI - 

OAB:13.012/RS, ROGÉRIO V. VIANA - OAB:28.948-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B/MT, 

PAULO MORELI - OAB:13052/PR, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Quanto aos executados Neri José Chiarello, Luciane Prante Chiarello, 

Renato Davi Prante e Mirtes Salete Prante:

1.1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado nos autos (fl. 900/905).

1.2. Decorrido o prazo recursal, bem como o prazo previsto no art. 1º, § 

1º, do Provimento n. 68/2018, do Conselho Nacional de Justiça, determino 

a expedição de alvará para levantamento dos valores constantes às fls. 

906/909, em favor da parte exequente, na conta bancária indicada à fl. 

904.

2. Sem prejuízo da determinação acima, considerando que transcorreu o 

prazo para suspensão requerido às fls. 904/905, item “b”, determino a 

intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe se houve o adimplemento das 

prestações pactuadas no acordo, consignando que a inércia ensejará em 

presunção da remissão parcial da dívida, nos moldes do art. 277, do 

Código Civil.

3. Quanto aos executados José Moreli, Ledionete Aparecida Villa Moreli, 

Fernando Maurício Villa, Larissa Silveira Carvalho Villa, Antonio Carlos 

Volante e Paulo Silveira dos Santos:
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3.1. Considerando que devidamente intimados para apresentar 

impugnação a indisponibilidade de ativos financeiros, os executados não 

se manifestaram (certidão de fl. 923), com fundamento no art. 854, § 5º, 

do Código de Processo Civil, converto a indisponibilidade em penhora e, 

por conseguinte, determino a expedição de alvará para o levantamento 

dos valores constritos, indicados às fls. 913/921, a serem depositados em 

favor da parte exequente, na conta bancárias indicadas à fl. 904.

4. Cumprida a determinação acima, intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, manifeste nos autos, formulando os requerimentos 

que entender cabíveis, oportunidade em que deverá juntar cálculo 

atualizado do débito exequendo, sob pena de arquivamento.

5. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 25799 Nr: 3950-24.2002.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DE FÁTIMA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON CAMILO DE AMORIM ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a petição de fl. 263, formulada pela parte exequente, 

consigno que, em que pese à argumentação do exequente, oportuno 

ressaltar que o instituto da preclusão, explicando tratar-se da perda da 

faculdade de realizar determinado ato no processo, envolve as partes e o 

Juiz. Nesta última hipótese o ordenamento jurídico impede que o 

magistrado decida de novo qualquer questão que já tenha sido objeto de 

decisão anterior. A doutrina denomina este fenômeno de preclusão “pro 

judicato”, prevista no ordenamento jurídico no artigo 507 do Código de 

Processo Civil, “in verbis”:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já 

decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

1.1. Assim se manifesta Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil 

Comentado, RT, 6ª ed., p. 778:

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, 

também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto 

impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão 

decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de 

preclusão pro judicato”.

2. No presente caso, a parte exequente pugna pelo prosseguimento do 

feito, requerendo “a intimação da Receita Federal para que apresente a 

declaração de imposto de renda dos autores para futura penhora de 

tantos bens quanto bastem para satisfação do débito”, entretanto, não é 

possível, analisando o fato e enquadrando a proibição constante diante da 

ocorrência da preclusão "pro judicato", em razão da decisão proferida à fl. 

254, que extinguiu o feito por abandono da causa.

3. Por tal razão, deixo de apreciar a petição de fl. 263 formulada pela parte 

exequente, ante o fato de já ter sido proferida decisão nos autos.

4. No mais, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273587 Nr: 11999-63.2016.811.0015

 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: BRUNA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265077 Nr: 6562-41.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEYLANE CUNHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte requerente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 113716 Nr: 6345-42.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA APARECIDA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra na íntegra a decisão proferida às fls. 

71/71-verso, juntando aos autos certidão de óbito da parte ré, bem como 

informando se possui interesse na conversão da ação de depósito em 

ação executiva, oportunidade em que deverá juntar cálculo atualizado do 

débito exequendo, excluídas as parcelas prescritas, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214680 Nr: 14693-73.2014.811.0015

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO PIETRO FERNANDES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido formulado à fl. 92.

2. Cite-se o réu, por oficial de justiça, em conformidade com os arts. 249 e 
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250 do Código de Processo Civil, observados os endereços indicados às 

fls. 86 e 87, nos moldes da decisão de fl. 31. Se necessário, expeça-se 

carta precatória.

3. Para tanto, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 15 (quinze), para que informe se pretende fornecer 

meios ou efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça e/ou demais 

despesas processuais, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163804 Nr: 11725-75.2011.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - 

OAB:12314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Indefiro os pedidos formulados pela parte autora às fls. 86/86-verso, 

uma vez que tais diligências foram providenciadas (fls. 55/63), sendo que, 

inclusive, o réu já foi citado da ação, conforme se infere às fls. 81 e 

certidão de fl. 84.

2. Destarte, determino a intimação da parte autora, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito.

3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 191754 Nr: 13382-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO TOMAZINE DEPOSITO DE MADEIRAS 

-EPP, RENATO TOMAZINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora, 

pois não foram localizados valores depositados em conta(s) bancária(s) 

tampouco veículos pertencente(s) aos executados, conforme encartado 

às fls. 91/92 e 93 e 104, respectivamente, acolho o pedido de fls. 

108/108-verso.

2. Destarte, procedi a pesquisa junto ao sistema Infojud, a fim de obter as 

03 (três) últimas declarações de imposto de renda da parte executada 

disponíveis junto ao convênio Infojud.

3. Tendo em vista a pesquisa exitosa, tratando-se de dados protegidos 

por sigilo fiscal, determino que as informações obtidas junto a Receita 

Federal do Brasil sejam encartadas ao feito, o qual passará a tramitar em 

segredo de justiça somente com relação ao acesso aos autos, que deverá 

ser limitada às partes e seus respectivos advogados devidamente 

constituídos, devendo a Secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

4. Em seguida, determino a intimação da parte exequente, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção, sem resolução de mérito.

4.1. Assinalo que as buscas via Bacenjud, Renajud ou Infojud, somente 

serão renovadas neste feito se a parte exequente trouxer aos autos 

comprovação do esgotamento das diligências extrajudiciais realizadas, 

sem êxito.

5. Decorrido o prazo do item “4”, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 89787 Nr: 7143-71.2007.811.0015

 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: IVONE NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI JOSE CARDOSO KINGESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A, ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Retifique-se o registro e a autuação para que passe a constar 

Cumprimento da Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de 

Pagar Quantia Certa, em conformidade com o Capítulo III, do Título II, do 

Livro I, da Parte Especial, do Código de Processo Civil.

2. Em atenção à petição de fls. 125/127, indefiro o pedido de busca de 

eventuais valores depositados em conta bancárias ou bens de titularidade 

da parte executada através do convênio Bacenjud, pois assiste ao 

executado o direito de pagar em 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 

523, “caput”, do Código de Processo Civil.

3. Com fulcro no artigo 782, § 3º e § 5º, do Código de Processo Civil, 

determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

inclusão do nome do executado Edinei José Cardoso Kingeski (CPF n. 

228.958.680-34) no rol dos maus pagadores, devendo informar a este 

Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

4. No mais, cumpra-se na íntegra a decisão proferida à fl. 123, 

especificamente no tocante a intimação do executado para pagar, sob as 

penas da lei.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 74811 Nr: 3171-30.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. GRAF & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora, 

pois não foram localizados valores depositados em conta(s) bancária(s) 

tampouco veículos pertencente(s) aos executados, conforme encartado 

às fls. 297/298 e 307, respectivamente, acolho o pedido de fl. 322.

2. Destarte, procedi a pesquisa junto ao sistema Infojud, a fim de obter as 

03 (três) últimas declarações de imposto de renda da parte executada 

disponíveis junto ao convênio Infojud.

3. Tendo em vista a pesquisa exitosa, tratando-se de dados protegidos 

por sigilo fiscal, determino que as informações obtidas junto a Receita 

Federal do Brasil sejam encartadas ao feito, o qual passará a tramitar em 

segredo de justiça somente com relação ao acesso aos autos, que deverá 

ser limitada às partes e seus respectivos advogados devidamente 

constituídos, devendo a Secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

4. Em seguida, determino a intimação da parte exequente, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção, sem resolução de mérito.

4.1. Assinalo que as buscas via Bacenjud, Renajud ou Infojud, somente 

serão renovadas neste feito se a parte exequente trouxer aos autos 

comprovação do esgotamento das diligências extrajudiciais realizadas, 

sem êxito.
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5. Decorrido o prazo do item “4”, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 6468 Nr: 200-87.1997.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZUPLAC ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA, 

EVALDO ZUBLER, ERWIN WERNER ZUBLER

 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: ANTÔNIO NELSON 

NASCIMENTO - OAB:RS-17.503

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora, 

pois não foram localizados valores depositados em conta(s) bancária(s) 

tampouco veículos pertencente(s) aos executados, conforme encartado 

às fls. 304/305 e 264/266, respectivamente, acolho parcialmente os 

pedidos de fls. 317/318.

2. Indefiro o pedido de busca de veículos de propriedade dos executados 

por meio do convênio Renajud, uma vez que tal diligência já foi realizada 

(fls. 264/266).

3. Procedi a pesquisa junto ao sistema Infojud, a fim de obter as 03 (três) 

últimas declarações de imposto de renda da parte executada disponíveis 

junto ao convênio Infojud.

4. Tendo em vista a pesquisa exitosa, tratando-se de dados protegidos 

por sigilo fiscal, determino que as informações obtidas junto a Receita 

Federal do Brasil sejam encartadas ao feito, o qual passará a tramitar em 

segredo de justiça somente com relação ao acesso aos autos, que deverá 

ser limitada às partes e seus respectivos advogados devidamente 

constituídos, devendo a Secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

5. Em seguida, determino a intimação da parte exequente, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção, sem resolução de mérito.

5.1. Assinalo que as buscas via Bacenjud, Renajud ou Infojud, somente 

serão renovadas neste feito se a parte exequente trouxer aos autos 

comprovação do esgotamento das diligências extrajudiciais realizadas, 

sem êxito.

6. Decorrido o prazo do item “5”, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 246024 Nr: 15875-60.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Mantenho a decisão interlocutória proferida à fl. 33, pelos fundamentos 

nela constantes.

2. Segue em anexo, em 01 (uma) lauda, as informações requisitadas 

através de meio eletrônico ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

3. Em cumprimento à decisão proferida pelo TJMT (fls. 84/85), expeça-se o 

competente mandado, depositando-se o bem em mãos da parte 

requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel depositário, o 

qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser retirado 

desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de 

responder pelos danos que vier dar causa.

4. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do 

Decreto-Lei n. 911/69).

5. Cite-se a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

após executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 

Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial.

6. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 173831 Nr: 9106-41.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE SOUZA CHINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERÁVOLO 

ROPELLI HUCK - OAB:8593/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) ao executado, defiro parcialmente os pedidos de fls. 70/72 

e, por conseguinte, procedo ao bloqueio dos valores constritos (fls. 

66/66-verso) e, para tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento 

emitido pelo Sistema Bacenjud.

2. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária providencie o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

3. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, intime-se o(a) executado(a), por meio de advogado 

constituído ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

4. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

5. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, na presunção de 

pagamento integral do débito e a consequente extinção do feito.

5.1. Consigno que a análise do pedido de reiteração de penhora “online” 

será realizada após o cumprimento das determinações acima.

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 240664 Nr: 12416-50.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVEIRO ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELEIRO COM. E RE. DE MAQ. E IMP. 

AGRÍCOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNA DE ARAUJO DANTAS 

HENKES - OAB:14188/MT, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - 

OAB:310.300-SP, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO 

- OAB:19.738/MT

 Vistos em correição permanente.1. Recebo o pedido de cumprimento de 

sentença formulado às fls. 111/114, em conformidade com o Capítulo III, do 

Título II, do Livro I, da Parte Especial, do Código de Processo Civil.2. 

Intime(m)-se o(a,s) executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa 

de seu advogado constituído nos autos, caso tenha procurador 

constituído nos autos; b. por carta com aviso de recebimento, caso seja 

representado(a,s) pela Defensoria Pública ou caso não tenha procurador 

constituído nos autos; c. por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital 

na fase de conhecimento e tenha sido revel na fase de conhecimento – 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue(m) o pagamento do débito, 

em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil.2.1. 

Decorrido lapso temporal superior a 1 (um) ano do trânsito em julgado da 
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sentença, a intimação deverá ser feita obrigatoriamente na pessoa do 

devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, conforme disposto 

no art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil.3. Se o(a,s) executado(a,s) 

não efetuar(em) o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, 

intime-se o(a) exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos 

autos demonstrativo de débito discriminado e atualizado, em conformidade 

com o art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de eventuais custas 

processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, 

ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, 

sob pena de não expedição de mandado de penhora e avaliação, em 

conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.4. Após a 

juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para pagamento do débito atualizado(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 120886 Nr: 63-51.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR APARECIDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 326056 Nr: 7065-91.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR APARECIDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 Vistos em correição permanente.

1. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, na forma 

da redação do art. 919 do Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo 

não se encontra seguro por penhora, depósito e tampouco por caução 

suficiente.

2. Intime-se a parte embargada para impugnar, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 920, inciso I, CPC).

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 321054 Nr: 3775-68.2018.811.0015

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MORELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM. JUIZ - DR. MARIO AUGUSTO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:17.760-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 270194 Nr: 9896-83.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E 

RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte embargante, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte embargante não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 247234 Nr: 16665-44.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:MT/12.090-A, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:13577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALEXANDRE DE 

MELO E RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 117213 Nr: 9532-58.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR, FERNANDO ULYSSES 

PAGLIARI, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO DE LIMA NETO, ALFREDO DE LIMA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 Vistos em correição permanente.1. Recebo o pedido de cumprimento de 

sentença formulado às fls. 449/451, em conformidade com o Capítulo III, do 

Título II, do Livro I, da Parte Especial, do Código de Processo Civil.2. 

Intime(m)-se o(a,s) executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa 

de seu advogado constituído nos autos, caso tenha procurador 

constituído nos autos; b. por carta com aviso de recebimento, caso seja 

representado(a,s) pela Defensoria Pública ou caso não tenha procurador 

constituído nos autos; c. por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital 

na fase de conhecimento e tenha sido revel na fase de conhecimento – 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue(m) o pagamento do débito, 

em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil.2.1. 

Decorrido lapso temporal superior a 1 (um) ano do trânsito em julgado da 

sentença, a intimação deverá ser feita obrigatoriamente na pessoa do 

devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, conforme disposto 

no art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil.3. Se o(a,s) executado(a,s) 
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não efetuar(em) o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, 

intime-se o(a) exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos 

autos demonstrativo de débito discriminado e atualizado, em conformidade 

com o art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de eventuais custas 

processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, 

ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, 

sob pena de não expedição de mandado de penhora e avaliação, em 

conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.4. Após a 

juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para pagamento do débito atualizado(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 211395 Nr: 12059-07.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E 

INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11726/MT, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE DE PAULA 

CARNEIRO - OAB:MT - 19366/O

 Vistos em correição permanente.1. Em cumprimento a sentença proferida 

às fls. 184/187, determino a expedição do atinente alvará para 

levantamento dos valores indicados à fl. 122, a serem depositados na 

conta bancária indicada à fl. 243.2. Cumprida a determinação acima, 

intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, junte aos autos cálculo atualizado do débito 

exequendo, sob pena de arquivamento.3. Com a juntada do cálculo, 

recebo o pedido de fls. 242/243. Retifique-se o registro e a autuação para 

que passe a constar Cumprimento da Sentença que Reconheça a 

Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa, em conformidade com 

o Capítulo III, do Título II, do Livro I, da Parte Especial, do Código de 

Processo Civil.4. Intime(m)-se o(a,s) executado(a,s) – a. pelo Diário de 

Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, caso tenha 

procurador constituído nos autos (...)para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue(m) o pagamento do débito, em conformidade com o art. 523, 

“caput”, do Código de Processo Civil.4.1. Decorrido lapso temporal 

superior a 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação 

deverá ser feita obrigatoriamente na pessoa do devedor, por meio de 

carta com aviso de recebimento, conforme disposto no art. 513, § 4º, do 

Código de Processo Civil.5. Se o(a,s) executado(a,s) não efetuar(em) o 

pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se o(a) 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

demonstrativo de débito discriminado e atualizado(..), sob pena de não 

expedição de mandado de penhora e avaliação, em conformidade com o 

art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.6. Após a juntada aos autos do 

demonstrativo de débito discriminado e atualizado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para pagamento do 

débito atualizado(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 323985 Nr: 5608-24.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÁ DE SOUZA INDUSTRIA - ME, SEONE APARECIDA DE 

SOUZA, PAULO ALBERTO VAN NEUTGEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 Vistos em correição permanente.

1. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, na forma 

da redação do art. 919 do Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo 

não se encontra seguro por penhora, depósito e tampouco por caução 

suficiente.

2. Intime-se a parte embargada para impugnar, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 920, inciso I, CPC).

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 129013 Nr: 8228-87.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÁ DE SOUZA INDUSTRIA - ME, SEONE 

APARECIDA DE SOUZA, PAULO ALBERTO VAN NEUTGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186861 Nr: 8070-27.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR HENNING, OVÍDIO BARBOSA DOS 

SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLÁUDIA TEIXEIRA 

BORGES - OAB:11471-A/MT, CARMEM CRISTINA GARBOSSA - 

OAB:7389/MT, LUAN DE MORAES WIECZOREK - OAB:21694/O

 Vistos em correição permanente.1. Recebo o pedido de cumprimento de 

sentença formulado às fls. 437/442, em conformidade com o Capítulo III, do 

Título II, do Livro I, da Parte Especial, do Código de Processo Civil.2. 

Intime(m)-se o(a,s) executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa 

de seu advogado constituído nos autos, caso tenha procurador 

constituído nos autos; b. por carta com aviso de recebimento, caso seja 

representado(a,s) pela Defensoria Pública ou caso não tenha procurador 

constituído nos autos; c. por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital 

na fase de conhecimento e tenha sido revel na fase de conhecimento – 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue(m) o pagamento do débito, 

em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil.2.1. 

Decorrido lapso temporal superior a 1 (um) ano do trânsito em julgado da 

sentença, a intimação deverá ser feita obrigatoriamente na pessoa do 

devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, conforme disposto 

no art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil.3. Se o(a,s) executado(a,s) 

não efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se 

o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

demonstrativo de débito discriminado e atualizado, em conformidade com o 

art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de eventuais custas 

processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, 

ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, 

sob pena de não expedição de mandado de penhora e avaliação, em 

conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.4. Após a 

juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para pagamento do débito atualizado, acrescido de eventuais 

custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre 

o débito(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259329 Nr: 3288-69.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE APARECIDA DEONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 
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SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Vistos etc.

1. Preliminarmente, certifique-se o trânsito em julgado da sentença 

proferida às fls. 104/109.

2. Na sequência, junte-se o que está pendente de juntada.

3. Após, voltem-me conclusos para análise dos pedidos de fls. 111/115.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 248676 Nr: 17513-31.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO PEREIRA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 335572 Nr: 13190-75.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO PEREIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP - HOSPITAL SANTO ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, na forma 

da redação do art. 919 do Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo 

não se encontra seguro por penhora, depósito e tampouco por caução 

suficiente.

2. Intime-se a parte embargada para impugnar, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 920, inciso I, CPC).

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163256 Nr: 11139-38.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando o acordo formulado entre as partes (fls. 78/79), procedo 

ao desbloqueio dos valores constritos (fls. 76/76-verso), conforme extrato 

em anexo.

2. Aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento do avençado.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 118016 Nr: 10325-94.2009.811.0015

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLISSAK CIA LTDA, LUIZ HENRIQUE RISSARDI FLISSAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes, por 

meio de seus procuradores, para que requeiram o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 68793 Nr: 8437-32.2005.811.0015

 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: A S QUINELATO, APARECIDA SCARPE QUINELATO, 

BELMIRO QUINELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos em correição permanente.

1. Ante a certidão de fl. 456 e considerando o pedido de cumprimento de 

sentença formulado nos autos em apenso, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 74156 Nr: 2540-86.2006.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. QUINELATO - ME, APARECIDA SCARPE 

QUINELATO

 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: ISAIAS GRACEL ROSMANN - 

OAB:8265-A

 Vistos em correição permanente.1. Recebo o pedido de fls. 415/416. 

Retifique-se o registro e a autuação para que passe a constar 

Cumprimento da Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de 

Pagar Quantia Certa, em conformidade com o Capítulo III, do Título II, do 

Livro I, da Parte Especial, do Código de Processo Civil.2. Intime(m)-se 

o(a,s) executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos, caso tenha procurador constituído nos 

autos; b. por carta com aviso de recebimento, caso seja 

representado(a,s) pela Defensoria Pública ou caso não tenha procurador 

constituído nos autos; c. por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital 

na fase de conhecimento e tenha sido revel na fase de conhecimento – 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue(m) o pagamento do débito, 

em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil.2.1. 

Decorrido lapso temporal superior a 1 (um) ano do trânsito em julgado da 

sentença, a intimação deverá ser feita obrigatoriamente na pessoa do 

devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, conforme disposto 

no art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 192122 Nr: 13771-66.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA CHINA - COMÉRCIO DE UTILIDADES DO LAR 

LTDA. - EPP, ALEXANDRE NOBORU TANAKA, MARCIO ISSAMU TANAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEONAI GARCIA, VALDOMIRO GOMES 

PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) aos executados, procedo ao bloqueio dos valores e, para 

tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema 

Bacenjud.

1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

2. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, intime-se o(a,s) executado(a,s), por meio de seu(s) 

advogado(s) constituído(s) ou, não o tendo, pessoalmente, para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão.

3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

4. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo.

5. Sem prejuízo das determinações acima, oficie-se ao Juízo Deprecante 

(3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT) solicitando informações quanto 

ao cumprimento da carta precatória expedida às fls. 56/57.

6. Cumprida as determinações acima, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6003 Nr: 3711-25.1999.811.0015

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLÁCIDO BROLIM, IRENE CARRASCO BROLIN, VALMOR 

BROLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BORGUETTI, CECILIA KAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIR PEREIRA LEITE - 

OAB:2275-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY MARQUES - 

OAB:MT-2.719-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO HENRIQUE 

BONETTI, para devolução dos autos nº 3711-25.1999.811.0015, Protocolo 

6003, 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): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 176292 Nr: 11968-82.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGRICOLA LTDA, VANDERLEI 

WEIGERT, JEAN CARLOS RIGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 159. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 239667 Nr: 11833-65.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA CASTILHO JORDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JOSE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAN PABLO LONDONO MORA - 

OAB:15.005/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PAULO VARGAS - 

OAB:OAB/MT 15.997

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

requerido(a) para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira 

o que entender de direito, (do despacho do item 3 da fls.65/verso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 277057 Nr: 14295-58.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO FRANCISCO DIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTO ARMAZENS GERAIS LTDA, LUCAS 

GUSTAVO BRAGA PRESOTTO, ROBERTA LOPES ROSSANI PRESSOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:46803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 45. Prazo: 

15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004078-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA BETTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA MARTA PEDROSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004078-65.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Indefiro o pedido formulado pela requerente em ID 15528192, haja vista 

que a transferência do veículo é ato que compete à parte ré. 2. Por 

conseguinte, CHAMO O FEITO À ORDEM, para complementar a decisão 

proferida em ID 13020765, determinando que a requerida seja intimada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à transferência do 

veículo VW Parati 1.6 Surf, placa NJJ 7394, ano 2009, branca, chassi 

9BWGB05W49P128600, RENAVAM 00135845904, retirando-a do nome da 

autora, sob pena de multa diária que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), em caso de descumprimento deste decisum. 3. Após o 

cumprimento do item acima, designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 4. Cite-se 

e intime-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 5. Deverá constar no 

mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 6. Intimem-se, sendo o requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com urgência. Sinop/MT, 04 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006510-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (EXEQUENTE)

Luiz Carlos Moreira de Negreiro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CHIMITI (EXECUTADO)

GRAFICA CHIMITI EIRELI - ME (EXECUTADO)

IRENITE TERESINHA DE CEZARO CHIMITI (EXECUTADO)

 

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 2, 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, conforme despacho abaixo transcrito. 

VISTOS, ETC... Citem-se os executados para que no prazo de três dias 

efetuem o pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, 

podendo, no prazo de 15 dias oferecerem embargos, independente da 

segurança do Juízo, ou requererem o pagamento do débito em até seis 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês, com depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora 

em bem imóvel, intimem-se os executados, e seus cônjuges, se casados 

forem, para conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino 

a sua remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver 

depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder do 

exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder 

dos executados, e também porque o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrados os 

executados, procedo ao Sr. Oficial de Justiça de acordo com o que 

determina o art. 830 e § 1º do CPC, e a exequente o que determina os 

parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento integral no prazo 

de três dias, reduzo-os pela metade. 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.: 275210 Nr: 13233-80.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA MANFRIN BENATTI ANTONIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCA MOBILIÁRIO CONTEMPORÂNEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MANFRIN BENATTI - 

OAB:12802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS 

- OAB:MT nº 18.434, ROGERIO JOSE MASSOCCO - OAB:

 INTIMAR os Advogados das partes, para que se manifestem em cinco 

dias acerca da certidão e Auto de Constatação lavrado pelo Sr. Oficial de 

Justiça às fls. 269/277, esclarecendo a autora se ainda deseja a produção 

de prova pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186389 Nr: 7570-58.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUCIANO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOSE FRIGERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON FRIGERI - 

OAB:7538-MT

 Intimar o advogado do devedor Dr. AIRTON FRIGERI para que no prazo de 

quinze dias cumpra a obrigação, nos termos como requerido na petição de 

fls. 289/292, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e 

mais honorários advocatícios em 10%, ficando ciente que findo o prazo 

sem pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para o 

oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do CPC.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009216-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER (ADVOGADO(A))

EDUARDO ANTUNES SEGATO (ADVOGADO(A))

EUCLIDES MARIA (REQUERENTE)

FABRICIO MOTA MARIA (REQUERENTE)

RODRIGO JULIANO MOTA MARIA (REQUERENTE)

MICHELA ANDRESSA MOTA MARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DE GOIS (REQUERIDO)

JOSE ELOIR FREITAS (REQUERIDO)

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AMADEU MARTINS DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JOAO GILBERTO FERREIRA (TESTEMUNHA)

JORGE ANTONIO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MARISA TERESINHA COSTA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009216-13.2018.8.11.0015 1. Designo audiência para 

o dia __/__/____, às __h__min, para oitiva das testemunhas: Sr. Jorge 

Antônio dos Santos, Sr. Amadeu Martins Oliveira, Sr. João Gilberto 

Ferreira e Sra. Marisa Teresinha Costa. 2. Oficie-se ao Juízo Deprecante 

informando a data da audiência, bem como solicitando cópia da 

contestação. 3. Cabe ao advogado informar ou intimar as testemunhas por 

ele arroladas do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Cumpre salientar que a intimação deverá ser realizada 

por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 4. A inércia do advogado no que 

concerne à intimação das testemunhas importa na desistência da 

inquirição (art. 455, § 3º, CPC). Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009686-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS JUNIOR FAUSTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009686-44.2018.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie notificação válida da 

parte requerida, em caso negativo, mediante protesto do título, a fim de 

que comprove a mora desta, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei 

nº 911/69, sob pena de indeferimento da inicial. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR QUE 

NÃO RESIDE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. MUDOU-SE. PROTESTO POR 

EDITAL NÃO REALIZADO. DESCABIMENTO. MORA NÃO 

CARACTERIZADA. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é 
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imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula nº 

72 do STJ. No caso em tela, tendo a notificação extrajudicial sido inexitosa, 

porque o devedor não mais reside no endereço informado no contrato, 

incumbia ao credor ter efetuado o protesto por edital. Mora não 

caracterizada. Extinção do feito, de ofício. AÇÃO EXTINTA, DE OFÍCIO. 

APELO PREJUDICADO. UNÂNIME”. (Apelação Cível Nº 70049809403, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine 

Maria Canto da Fonseca, Julgado em 27/08/2015). (TJ-RS - AC: 

70049809403 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de 

Julgamento: 27/08/2015, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 01/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N. 911/69 – PROTESTO DO TÍTULO 

- MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA- CARÊNCIA DA AÇÃO. 

Recurso conhecido e desprovido. Para exercício da ação de busca e 

apreensão de bem guarnecido com a alienação fiduciária, indispensável à 

comprovação da mora, esta se faz com a efetiva intimação do devedor. É 

inoperante o protesto do título procedido por edital, quando não esgotada a 

possibilidade de entrega da notificação pessoal, como se apresenta o 

presente caso e o notário expede apenas edital, sem publicação na 

imprensa e o afixa no ‘local de costume”. (Ap 14731/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015). Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012353-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

SADI DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1012353-37.2017.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto a 

proposta de acordo de ID nº 12946851. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006703-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

ANIZIO ALEXANDRE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO RAMOS VIEIRA (RÉU)

REBEKA VIEIRA (ADVOGADO(A))

CAROLINE TAVARES DOS REIS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006703-09.2017.8.11.0015 Nos Ids 10086257 e 

15227666, o requerente informa o descumprimento da tutela de urgência 

pelo requerido, razão pela qual, majoro a multa diária fixada para 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Intime-se PESSOALMENTE o requerido para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir a decisão judicial, sob pena de 

incidência da multa acima majorada. Ademais, ante o princípio da não 

surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, intime-se o requerido, por seu 

advogado, a se manifestar acerca do teor da certidão do Id 13917789, no 

prazo de dez dias. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000504-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARCOS PELOSO (AUTOR(A))

JOELTON DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Intimação do advogado da PARTE AUTORA acerca da data da PERÍCIA 

MÉDICA designada para o dia 04 de DEZEMBRO de 2018, às 15h00min, na 

Gerência de Medicina Legal - POLITEC - Sinop/MT, devendo a parte autora 

comparecer portando os documentos obrigatórios informados no Ofício n. 

874/2018/GMLS/POLITEC/SESP de ID n. 15754429.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000845-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGNO PINHEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das PARTES acerca da data da PERÍCIA MÉDICA 

designada para o dia 23 de NOVEMBRO de 2018, às 15h00min, na 

Gerência de Medicina Legal - POLITEC - Sinop/MT, devendo a parte autora 

comparecer portando os documentos obrigatórios informados no Ofício n. 

871/2018/GMLS/POLITEC/SESP de ID n. 15754898.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 102453 Nr: 9486-06.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA GRÁFICA FORONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO CORDEIRO - 

OAB:173096/SP, ALEX RAFAEL BREDA FORNARI - OAB:280456/SP, 

RODRIGO AFONSO MACHADO - OAB:246480/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fls. 127/128, para o fim de determinar a pesquisa 

de veículos registrados em nome do executado JOÃO SILVANO 

FERRONATTO – CPF nº 638.891.881-68, 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.: 80967 Nr: 9284-97.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U. VIGANÓ JUNIOR CONSTRUTORA ME, 

DENISE SALOMONI PALAGI VIGANÓ, ULISSES VIGANÓ JUNIOR

 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: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, Clarisse Odete Faccio Fronza - OAB:14.928/MT, 

JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA 

- OAB:MT/4.427

 Nos termos do art. 921, III c/c §1º do CPC, suspendo os autos pelo 

período de 90 (noventa) dias.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182260 Nr: 3200-36.2013.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ROMERO RAVAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:8184-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 
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SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Ante a manifestação do exequente às fls. 124/125, intime-se a parte 

executada a depositar o valor remanescente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de prosseguir a execução com a penhora de bens.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 118872 Nr: 11177-21.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. RIBEIRO ME, EDER RODRIGUES RIBEIRO

 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:

 Nos termos do art. 921, III c/c §1º do CPC, suspendo os autos pelo 

período de 01 (um) ano.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 83932 Nr: 1399-95.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCA - TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., ADERVAL BENTO, SHIRLEI MARCHI BENTO

 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: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT

 Defiro o pedido de fls. 235, para o fim de determinar a pesquisa, junto aos 

sistemas INFOJUD e RENAJUD, de modo a obter as três últimas 

declarações de imposto de renda dos executados e o extrato de veículos 

do Detran.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto às diligências realizadas; bem como apresentar planilha 

atualizada com o cálculo do valor atualizado do débito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158647 Nr: 5864-11.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, 

RAFHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se PESSOALMENTE a parte devedora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprir o acordo de fls. 70/73, sob pena de prosseguimento 

da execução.

Não satisfeita a obrigação, intime-se a exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 330338 Nr: 9643-27.2018.811.0015

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO MOREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA DE PAULA DA SILVA, ADECIR 

PELLEGRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marconi Freire da Fontoura 

Gomes - OAB:21.971 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIZA NEIVERTH - 

OAB:MT/ 13.851, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos.

Citem-se as partes opostas, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para contestarem o pedido no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171835 Nr: 6798-32.2012.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADECIR PELLEGRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA DE PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:OAB/MT 5.424-B

 Diante da certidão de fls. 86, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 236958 Nr: 10041-76.2015.811.0015

 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: ALEX SANDRO DE CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMAR MEAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maicon Martins Pinheiro 

Queiroz - OAB:MT 18028, Renan Severo de Souza - OAB:16149-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16254/MT, MARIANA MARCOLIN KAISER - OAB:OAB/MT 19159

 (...) À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para o fim de declarar a rescisão do Instrumento Particular 

de Promessa de Venda e Compra (fls. 12/14), retornando as partes ao 

status quo ante, devendo o requerido restituir ao requerente o equivalente 

a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor pago, considerando que deverá 

reter 10% (dez por cento) de tal montante a título de cláusula penal e 5% 

(cinco por cento) a título de comissão imobiliária. Frisa-se que o valor 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do 

pagamento, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

a contar do trânsito em julgado desta sentença.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, pagas as custas processuais, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 03 de outubro 

de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 321150 Nr: 3835-41.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANI BENETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DIVINO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:MT 13.117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A penhora "on line", por meio do sistema Bacenjud, deve ser requerida 
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PELO EXEQUENTE diretamente ao Juízo Deprecante, haja vista que recai 

sobre todo o território brasileiro, não sendo de incumbencia do Juízo 

Deprecado.

Assim, defiro o pedido de expedição do mandado de penhora e avaliação 

de bens localizados nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 312825 Nr: 16287-20.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MOREIRA, MÁRCIA MARIA DIAS 

MOREIRA

 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:

 A penhora "on line", por meio do sistema Bacenjud, deve ser requerida 

PELO EXEQUENTE diretamente ao Juízo Deprecante, haja vista que recai 

sobre todo o território brasileiro, não sendo de incumbencia do Juízo 

Deprecado.

Solicite-se informações sobre eventual apresentação de embargos com e 

efeito suspensivo no juízo de origem. Ademais, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de bens localizados nesta Comarca.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005635-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VANILDO VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOHNNY DE SOUZA NOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALDO CORDEIRO DA SILVA (RÉU)

MUNDIAL NEGOCIOS (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005635-87.2017.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pelo requerente. Assim, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 22/11/2018, às 17h30min, a ser 

realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local, sala 40-48. Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000077-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRO D AGOSTINI (EXECUTADO)

ESCOLA ACADEMICA DE SAUDE - AGITARE LTDA (EXECUTADO)

CHANTRELLE KIRYA DIDOMENICO DAGOSTINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000077-08.2016.8.11.0015 Tendo em vista que os 

executados foram citados e não constituíram advogado, intimem-se-os, 

pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos financeiros efetuada em 

06/06/2017, conforme decisão do Id 8097774. Decorrido o prazo sem 

manifestação, voltem-me conclusos para análise do pedido do Id 8171751.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009617-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D S L SILVEIRA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS TELLES DA SILVEIRA (EXECUTADO)

DIRLEI SALETTE LERNER SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009617-12.2018.8.11.0015 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.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009676-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

ANDREA PEREIRA MENDES AMARAL (AUTOR(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO HENRIQUE SOUZA SIMOES (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009676-97.2018.8.11.0015 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.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000940-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANICE F. BERLANDA - EPP (RÉU)

IVANICE FATIMA BERLANDA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1000940-90.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado entre 

as partes no ID nº 13994844. Em consequência, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do 

mérito, o Processo nº 1000940-90.2018.8.11.0015 – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA movida por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. em face de 

IVANICE FATIMA BERLANDA EPP e IVANICE FATIMA BERLANDA. 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: 1000496-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMACARI BEZERRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1000496-57.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

requerida pela parte autora no ID nº 12977740. Em consequência, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1000496-57.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de CAMACARI 

BEZERRA DE SOUSA. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011171-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DIAS (AUTOR(A))

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DIAS (RECONVINDO)

ALCIDES NEY JOSE GOMES (ADVOGADO(A))

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1011171-16.2017.8.11.0015 ANTONIO GONÇALVES 

DIAS, devidamente qualificado e representado nos autos, ingressou com a 

presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO em face do CREFISA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, alegando que firmou com a 

requerida 04 (quatro) contratos de empréstimo consignado, vinculados ao 

seu beneficio previdenciário, os quais possuem abusividades, ante a 

cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, que foi de 

2,4% ao mês; além da indevida capitalização de juros e comissão de 

permanência. Requereu, em tutela antecipada, a suspensão dos 

descontos das parcelas no seu beneficio previdenciário. No mérito, 

pugnou pela revisão do contrato, com o expurgo dos valores cobrados de 

forma ilegal (juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de 

permanência) com a consequente devolução dos valores, na forma do 

artigo 42, § único do CDC. Ao final, postulou pela condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de 

R$15.000,00, ante a cobrança de encargos abusivos e ausência de 

boa-fé. Com a inicial, vieram os documentos de Id nº. 10061863 a 

10062011. O pleito de antecipação de tutela foi deferido, conforme 

decisão do Id nº. 10415158. Devidamente citada (ID nº. 11375556), a 

requerida apresentou contestação no ID de nº. 11361615, alegando, 

preliminarmente, inépcia da petição inicial e ausência de interesse 

processual. No mérito, arguiu que os contratos foram pactuados com a 

expressa concordância do requerente, não havendo cobrança de 

encargos ilegais. Sustentou que não restou comprovada nenhuma 

conduta ilícita perpetrada pela requerida, não havendo que se falar em 

indenização por danos morais. Postulou pela revogação da decisão que 

antecipou os efeitos da tutela. Requereu, em reconvenção, a condenação 

do requerente ao pagamento da importância de R$4.318,09 (quatro mil, 

trezentos e dezoito reais e nove centavos), referente as parcelas 

inadimplidas dos contratos. Juntou os documentos de ID nº. 11361633 a 

11361777. O requerente apresentou impugnação à contestação, 

refutando os argumentos da defesa, bem como, pugnou pela 

improcedência da reconvenção, ante a cobrança de juros abusivos (ID nº. 

11431087). A decisão de ID nº. 11462040 determinou que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, sendo que a 

requerida postulou pelo julgamento antecipado da lide (Id nº. 11751247). O 

requerente, por sua vez, deixou transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, conforme certidão de Id nº. 12391678. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre anotar que o feito comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Novo Código de Processo 

Civil, já que a questão debatida versa sobre matéria exclusivamente de 

direito. 1. DAS PRELIMINARES: 1.1. Da preliminar de inépcia da petição 

inicial: Denota-se que a requerida afirmou que a petição inicial é inepta, 

uma vez que o requerente deixou de identificar as obrigações contratuais 

que pretende revisionar, bem como não quantificou o valor que entende 

incontroverso do débito. Entretanto, tal preliminar não merece prosperar, 

uma vez que o requerente delimitou todos os encargos que entende ser 

abusivos (juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de 

permanência). Além disso, denota-se que o requerente, no petitório de Id 

nº. 10290247, quantificou os valores que entende incontroversos, não 

havendo que se falar em ausência dos requisitos elencados no artigo 330, 

§2º do Código de Processo Civil. Isto posto, rejeito a preliminar. 1.2. Da 

preliminar de ausência de interesse de agir: De igual forma, a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que assiste ao requerente o direito de 

socorrer-se ao Poder Judiciário, para ver satisfeita a sua pretensão. 

Ademais, o interesse de agir deve ser aferido pelo binômio 

“necessidade/utilidade”, ou seja, o interesse de agir pressupõe a 

necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida 

pretendido, interesse esse que está sendo resistido pela parte adversa; 

bem como a utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do 

interesse posto em juízo. A propósito: “AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO 

DE CRÉDITO FIXO – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE E 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – PACTA SUNT SERVANDA – 

RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIO – CAPITALIZAÇÃO – 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – REPETIÇÃO EM DOBRO – RECURSOS 

DESPROVIDOS. O interesse processual de agir em juízo reside na utilidade 

da ação, mormente quando há uma pretensão resistida e o interesse de se 

obter o pronunciamento final sobre o direito invocado. [...](Ap 95448/2016, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 28/09/2016”. Grifei. Ademais, a 

existência ou não de encargos abusivos é questão atinente ao mérito da 

causa. 2. DO MÉRITO: Verifica-se que a parte requerente pretende obter a 

revisão de 04 (quatro) contratos de empréstimo pessoal firmados com o 

requerido, no que concerne à taxa de juros remuneratórios, capitalização 

de juros e comissão de permanência. Cumpre ressaltar 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 consumidor e da requerida como 

fornecedor, 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.” Outrossim, com a edição do Código de Defesa do 

Consumidor, permitiu-se um controle maior sobre os abusos 
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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.” Com tais considerações, verifico que a parte 

requerente aduz que as taxas de juros remuneratórios cobradas pela 

requerida são abusivas, mormente porque são superiores as taxas de 

mercado divulgadas pelo BACEN, devendo ser reduzidas ao importe de 

2,4% ao mês. Neste ponto, insta destacar 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”. Da análise dos contratos de empréstimos pessoal de nº. 

041250007080 e 041250007084, celebrados entre as partes, 

respectivamente, em 02/12/2016 e 05/12/2016 (Id n. 11361669 e 

11361676), denota-se que a taxa de juros remuneratórios é de de 

987,22% ao ano, a qual se mostra superior à do mercado. Com efeito, em 

consulta aos dados do Banco Central do Brasil - BACEN,verifica-se que, 

no mês de dezembro/2016, a média do mercado de juros remuneratórios 

para contratos desta espécie era de 30,03% a.a. (dados retirados no 

“site”: http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201301.xls - Tabela XV - 

Taxas Médias de Juros por modalidade – Pessoa Física, crédito pessoal, 

consignado, beneficiários do INSS). De igual modo, analisando os 

contratos de empréstimo pessoal nº. 041250007250 e 041250004277 

firmados entre as partes, respectivamente, em 19/01/2017 e 27/01/2017 

(Id nº. 11361684 e 11361693), vislumbra-se que foi contratada a taxa de 

juros de 987,22% ao ano. Contudo, a taxa divulgada pelo Banco Central do 

Brasil, no mês de janeiro/2017, para contratos desta espécie foi de 

3 0 , 0 7 %  a . a .  ( d a d o s  r e t i r a d o s  n o  “ s i t e ” : 

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201301.xls - Tabela XV - Taxas 

Médias de Juros por modalidade – Pessoa Física, crédito pessoal, 

consignado, beneficiários do INSS). Nessa senda, constata-se que as 

taxas de juros previstas nos contratos firmados entre as partes são 

exorbitantes, uma vez que superam em muito a media do mercado 

divulgada pelo Bacen para os períodos de contratação. Destarte, evidente 

a abusividade dos juros remuneratórios contratados, diante da 

discrepância substancial entre as taxas pactuadas e aquelas apuradas 

pelo BACEN, devendo ser limitadas, conforme a taxa média de mercado. 

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO VEICULAR – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – 

APLICAÇAO DO CDC - RELATIVIZAÇAO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT 

SERVANDA. MUTABILIDADE CONTRATUAL - POSSIBILIDADE DE REVISAO 

DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – DOS JUROS REMUNERATÓRIO - 

APLICABILIDADE DA TAXA DE MERCADO – VANTAGEM EXAGERADA 

EVIDENCIADA [...] há que se falar em impossibilidade de revisão do 

contrato, uma vez que é ponto pacífico na doutrina e Jurisprudência pátria 

que o princípio Pacta Sunt Servanda está efetivamente relativizado ante o 

princípio social do contrato. Há possibilidade de revisão, pelo Poder 

Judiciário, de cláusulas iníquas, abusivas ou potestativas, de modo a 

preservar o equilíbrio contratual, nos termos do Código Consumerista “As 

taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de 

mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do 

percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, 

DJe 22/09/2014).[...]”. (Ap 44308/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018- grifei). De outro lado, observo 

que a parte requerente se insurge contra a capitalização mensal dos 

juros, alegando a sua ilegalidade. Ocorre 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 

1.963-17/2000, ou seja, 31/03/2000, desde que a capitalização tenha sido 

expressamente pactuada, sendo suficiente para tanto, que a taxa de juros 

anual seja superior ao duodécuplo da mensal, conforme decidido no 

Recurso Repetitivo nº 873827: “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. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática 

financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", 

métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao 

início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada 

taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas 

apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o 

que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 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". 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). Grifei. 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 caso dos autos, verifica-se que os contratos 

em discussão foram firmados em 02/12/2016, 05/12/2016, 19/01/2017 e 

27/01/2017, ou seja, após a vigência da MP 1963-17. Ademais, é possível 

vislumbrar que houve a pactuação da capitalização, o que se pode aferir 

pela menção numérica das taxas de juros nos contratos, de onde se extrai 

que a taxa anual (987,22%) ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal 

(22,00%), o que é suficiente para demonstrar a capitalização, conforme 

entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA 

ABUSIVA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO 

DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. [...] AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios 

praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não 

induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida 

taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser 

necessariamente observado pelas instituições financeiras. 2. Ante a 
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ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, 

in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. 3. A jurisprudência 

desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de 

juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da 

Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, 

qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre 

quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 

4[...]. (STJ – Quarta Turma – AgRg no AgRg no AREsp 618411 / MS 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL 2014/0297023-6, julgado em 26/05/2015, Dje 

24/06/2015)”. Grifei. Não há, portanto, ilegalidade quanto à capitalização 

dos juros. Ademais, no tocante à alegação de ilegalidade da comissão de 

permanência, observo que os contratos firmados entre as partes não 

contém cláusula prevento a sua cobrança e, nos documentos de Id nº. 

11361716, 11361727, 11361732 e 11361737, não consta nenhum valor a 

título de comissão de permanência. 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. Diante da fundamentação supra, 

estando patente a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios elencada 

acima, o valor deve ser expurgado do contrato e, caso pago pela 

requerente, deve ser objeto de devolução na forma simples, tendo em 

vista que a restituição em dobro, prevista no artigo 940, do Código Civil, e 

no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

somente é autorizada quando houver má-fé na cobrança, de acordo com 

a orientação emanada da Súmula n.º 159, do Supremo Tribunal Federal, 

hipótese esta não vislumbrada no caso em comento. Quanto ao pedido de 

reparação por danos morais, verifica-se que não assiste razão ao 

requerente, notadamente porque, embora tenha havido a cobrança de 

juros em percentual acima da taxa média de mercado, tal fato, por si só, 

não constitui ato ilícito passível de indenização, por não caracterizar 

ofensa ou violação dos direitos personalíssimos do requerente. Nesse 

sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO [...] 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO DISSABOR – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA – AFERIÇÃO A PARTIR 

DO VALOR ECONÔMICO DOS PEDIDOS – RECURSOS PARCIALMENTE 

PROVIDOS. [...] A indenização a título de dano moral pressupõe a 

demonstração de dor, vexame, constrangimento e/ou humilhação anormais 

à vida moderna, de forma que atingida – de forma certeira e relevante – 

dignidade/personalidade do consumidor, nas esferas subjetiva e/ou 

objetiva, não bastando a ocorrência de mero dissabor, mágoa e/ou 

irritação. decorrentes do inadimplemento contratual. [...] Recursos 

parcialmente providos. (Ap 110370/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 

16/02/2015)”. 3. DA RECONVENÇÃO: A reconvenção é um instituto 

processual que possibilita ao réu deduzir pedido, por meio de uma ação 

autônoma, nos mesmos autos da demanda principal e se encontra 

disciplinada no artigo 343 do Código de Processo Civil de 2015. A 

reconvinte apresentou reconvenção, postulando o recebimento da 

importância de R$ 4.318,09 (quatro mil, trezentos e dezoito reais e nove 

centavos), referente às parcelas dos contratos que se encontram 

inadimplidas. Entretanto, de acordo com as explanações supra, restou 

demonstrada a cobrança de juros exorbitantes pela reconvinte, o que 

certamente gerará reflexos significativos no quantum devido pelo 

reconvindo, o qual poderá, inclusive, ter valores a receber. Nessa senda, 

a reconvenção não merece acolhimento, pois somente após a adequação 

dos contratos aos comandos desta sentença é que poderá ficar 

demonstrada a existência de eventual saldo devedor de responsabilidade 

do autor. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para limitar a taxa de juros remuneratórios 

dos contratos à taxa média de juros indicada pelo Banco Central (BACEN), 

na data da contratação, conforme disposto na fundamentação desta 

sentença. Outrossim, 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, diante da sucumbência 

recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento). 

Contudo, a exigibilidade das aludidas verbas fica suspensa, com relação 

ao requerente, ante a gratuidade da justiça (Id nº. 10415158). Ademais, no 

que tange à RECONVENÇÃO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e condeno 

a reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa reconvencional. Transitada esta 

em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, independentemente 

de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1006266-65.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT proposta por KEILA 

MOREIRA MACHUGA em face SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A, através da qual a requerente pugnou pela 

condenação da requerida ao pagamento do valor da diferença referente à 

indenização do seguro obrigatório por invalidez, do qual recebeu 

administrativamente o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte 

e cinco reais), em razão de ter sido acometida de incapacidade 

permanente em acidente de trânsito ocorrido em 30/05/2014. Aduziu que o 

valor pago não observou a lesão sofrida, de modo que deve ser paga a 

diferença de R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais). 

Juntou documentos de Ids nº. 7263872/7264442. Recebida a inicial, foi 

determinada a produção de prova pericial e designada audiência de 

conciliação (Id nº. 7267676). Nos Ids nº. 8286396/10946482, sobreveio o 

laudo pericial. Devidamente citada (Id n.º 11380005), a requerida 

apresentou contestação no Id n.º 11509074, aduzindo que a pretensão 

autoral não merece prosperar, haja vista que a requerente já foi 

indenizada na esfera administrativa, em consonância com a Tabela anexa 

à Lei n.º 6.194/74. Acrescentou que, no caso de eventual condenação, os 

juros de mora, no percentual de 1% (um por cento), deverão incidir a partir 

da citação e, a correção monetária, a partir da data da propositura da 

ação. A requerente se manifestou com relação ao laudo pericial carreado 

ao feito, no Id n.º 11516794, concordando com o aludido parecer, o qual 

indica que é devida a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos), de modo que, considerando o recebimento de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) há valor 

remanescente a ser pago em favor da requerente. Bem assim, a 

requerente apresentou impugnação à contestação, através do Id n.º 

11742671 e noticiou a ausência de interesse em produzir novas provas (Id 

n.º 12583736). A requerida, por sua vez, se manifestou com relação ao 

laudo pericial constante dos autos, concordando que o valor devido à 

requerente equivale a R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), informando que, considerando a quantia que já foi 

paga na via administrativa, a complementação corresponde a R$2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

conforme Id n.º 12649300. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO: 

Verifica-se que a questão debatida nos autos é regulada pela Lei nº 

6.194/74 e, para que a requerente faça jus ao recebimento do seguro 

DPVAT, necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente e/ou 

despesas médicas; c) nexo causal entre o acidente automobilístico e a 
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invalidez permanente; d) grau da lesão. A existência do acidente não 

despontou como ponto controvertido nos autos, de modo que a questão a 

ser decidida diz respeito, unicamente, ao montante da indenização. Neste 

aspecto, cumpre destacar que a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, em sua redação primitiva, estabelecia que a indenização por 

invalidez permanente seria no valor de até 40 (quarenta) vezes o maior 

salario mínimo vigente no país. Todavia, com a edição da MP 340/2006, de 

29/12/2006, convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007, a 

indenização por invalidez passou a observar o teto de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais): “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 

2009).(...); I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007).”. Grifei. Desta forma, tendo o acidente ocorrido em 30/05/2014 (Id 

nº. 7263972), há que se observar o regramento estabelecido pela Lei nº 

11.482/2007, de modo que a indenização será de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), sendo necessário que se estabeleça o grau da 

lesão para fins de estipulação do valor correspondente, conforme dispõe 

o § 1º, art. 3º, da Lei n. 6.194/74: “§ 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: (...); 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.” 

Neste ponto, insta destacar que restou pacificado o entendimento de que 

a indenização securitária corresponderá à extensão da lesão e ao grau da 

invalidez, conforme verbete da Súmula 474 do STJ : “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. No caso, a avaliação pericial 

realizada no Id nº. 10946482 atesta que a requerente sofreu perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores. Desse 

modo, a indenização deve tomar por base o valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), observando os percentuais da tabela prevista no 

anexo incluído pela Lei nº 11.945/2009, de acordo com órgão afetado, 

que, neste caso, é de 52,5% para a perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos membros inferiores. Destarte, a indenização do 

Seguro Obrigatório por invalidez é devida no valor total de R$ 7.087,50 

(sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), resultante do 

seguinte cálculo: R$ 13.500,00 x 52,5% (anexo da tabela-membros 

inferiores-perna direita). Assim, considerando que a requerente recebeu 

administrativamente o valor de 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), conforme comprovante do Id 7264442, faz jus ao 

recebimento do saldo remanescente de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta reais). No que tange à incidência de 

juros moratórios, cumpre ressaltar que serão no patamar de 1% ao mês, 

com incidência a partir da data da citação, de acordo com o disposto na 

Sumula nº. 426 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula nº. 426. Os juros 

de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação’. 

Outrossim, com relação a correção monetária, está incidirá desde a data 

do evento danoso (02/03/2016), conforme o disposto na Súmula nº. 580 

do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula nº. 580. A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso”. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de 

condenar a requerida ao pagamento de indenização do seguro obrigatório 

por invalidez, no valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta reais), que deve ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a partir da data do evento danoso (30/05/2014), com incidência de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a citação 

(13/12/2017 – Id 11380005). Considerando que a requerente decaiu em 

parte mínima, condeno a requerida ao pagamento das custas/despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação. Transitada esta em julgado, pagas 

as custas, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006002-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA (ADVOGADO(A))

ISRAEL DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS GROSS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA (RÉU)

JOSE RAIMUNDO DE ARAUJO (RÉU)

Outros Interessados:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1006002-48.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado entre 

as partes no ID nº 14756675. Em consequência, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com 

julgamento do mérito, o Processo nº 1006002-48.2017.8.11.0015 – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS EM ACIDENTE DE VEÍCULO movida por 

ISRAEL DA SILVA em face de FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA, JOSÉ RAIMUNDO DE ARAUJO e ITAÚ SEGUROS DE 

AUTO E RESIDÊNCIA S.A. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005873-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

VALDETE FERNANDES DA CRUZ (AUTOR(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT POR 

INVALIDEZ PERMANENTE proposta por VALDETE FERNANDES DA CRUZ 

em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, na qual a requerente pugnou pela condenação da requerida ao 

pagamento da importância de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

em razão de ter sido acometida de incapacidade permanente, em acidente 

de trânsito ocorrido em 28/10/2016. Juntou documentos de Ids nº. 

6856784/6857023. Recebida a inicial, foi determinada a produção de prova 

pericial e designada audiência de conciliação (Id nº. 7149345). No Id nº. 

9728291, sobreveio o laudo pericial. Devidamente citada (Id n.º 10799320), 

a requerida apresentou contestação no Id n.º 10802977, pugnando pela 

retificação do polo passivo. Arguiu, preliminarmente, ausência de 

interesse de agir e ausência de documentos essenciais à regulação do 

sinistro. No mérito, aduziu que o pedido formulado pelo requerente não 

merece amparo, porquanto não há nos autos prova contundente de que 

sofre de incapacidade permanente, conforme o laudo pericial acostado, 

Sustentou, ainda, ausência de cobertura técnica diante do não pagamento 

do seguro obrigatório no prazo de vencimento. Juntou os documentos de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 387 de 547



Ids n.º 10802977/10802988. Realizada audiência de conciliação, restou 

infrutífera a composição entre as partes, conforme Id n.º 11850790. A 

requerida se manifestou com relação ao laudo pericial, no Id n.º 11962166, 

concordando com o aludido parecer, que atestou a ausência de invalidez 

permanente. A requerente, por sua vez, devidamente intimada, quedou-se 

inerte. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO: 1. DAS PRELIMINARES: 1.1. 

Da retificação do polo passivo: Ab initio, analisando o documento de Id de 

nº. 10802988, verifico que houve a alteração da denominação social da 

requerida com a consequente homologação pelo diretor da SUSEP, razão 

pela qual determino a retificação do polo passivo para constar a correta 

denominação da requerida, a saber: SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. 1.2. Da alegação de ausência de 

interesse de agir: Afasto a preliminar de carência de ação pela falta de 

interesse de agir, uma vez que o pagamento da indenização em sede 

administrativa não obsta que a parte ingresse judicialmente para receber 

eventual diferença que entende lhe seja devida. Ademais, o direito de 

ação trata-se de garantia constitucional ampla, irrestrita e incondicionada, 

nos moldes do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, máxime quando 

há resistência à pretensão da parte requerente na peça de defesa, 

suficiente para caracterizar o interesse processual na lide. Isto posto, 

rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela 

requerida. 1.3. Da alegação de ausência de documentos essenciais: A 

requerida aduziu que os documentos pessoais da requerente se 

encontram ilegíveis, o que impossibilita a regulação do sinistro. Todavia, 

razão não lhe assiste, porquanto, embora o documento constante do Id n.º 

6856837 não esteja completamente legível, há outros documentos 

carreados a inicial que permitem identificar a requerente e seus dados 

pessoais, a exemplo da Carteira de Trabalho (Id n.º 6857001) e Boletim de 

Ocorrência de Id n.º 6856991. Nessa senda, verifico que estão presentes 

todos os pressupostos processuais para desenvolvimento válido e regular 

do presente processo, pois ambas as partes detêm capacidade para 

estarem em juízo, a petição inicial encontra-se em consonância com o 

disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015, bem como a 

citação da requerido se deu de maneira regular. 2. DO MÉRITO: 3. 

Verifica-se que a questão debatida nos autos é regulada pela Lei nº 

6.194/74 e, para que o requerente faça jus ao recebimento do seguro 

DPVAT, necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente e/ou 

despesas médicas; c) nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez permanente; d) grau da lesão. No caso dos autos, a avaliação 

pericial realizada atestou que as lesões sofridas pela requerente não 

resultaram em invalidez, nem incapacidade permanente, conforme laudo 

pericial de Id n.º 9728921. Convém registrar que a Lei 6.194/1974 (artigos 

3º e 5º), embora refira que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante a simples prova da ocorrência do acidente e do dano decorrente, 

exige a comprovação da invalidez permanente. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – 

CONDENAÇÃO – FRATURA DO BRAÇO DIREITO – INCAPACIDADE 

TEMPORÁRIA NÃO IMPEDITIVA PARA O TRABALHO - INVALIDEZ 

PERMANENTE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. Conclusivo o laudo pericial do IML quanto à inexistência de 

invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária 

pelo DPVAT. “Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório 

DPVAT se não restou comprovada a invalidez permanente a que se refere 

o artigo 3º, alínea “b”, da Lei nº 6.194/74, especialmente se o médico 

legista, ao responder ao quesito formulado no Laudo Pericial que indagava 

se, em razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o 

trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, 

sentido ou função ou deformidade permanente, afirma que não. Ante a 

ausência de prova acerca alegada invalidez permanente do autor, bem 

como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a 

indenização prevista na Lei nº 6.194/74.” (RAC 98394-2008; 1ª C. Cível; 

Rel. Des. José Tadeu Cury; Julg. 17-11-2008; in www.tjmt.jus.br). “Se não 

há invalidez permanente, não há indenização por seguro obrigatório.” 

(AREsp 217950; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; Julg. 21-08-2012; DJe 

30-08-2012; in www.stj.jus.br).” (Ap 80596/2010, DES. JURACY 

PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/12/2012, Publicado no 

DJE 11/12/2012). “AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INVALIDEZ 

PERMANENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PEDIDO IMPROCEDENTE. 

Não existindo nos autos prova concreta acerca da invalidez permanente 

do autor, não merece modificação a sentença que julgou improcedente o 

pedido”. (TJ-MG - AC: 10024082804477001 MG, Relator: José Affonso da 

Costa Côrtes, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013 - grifei). Nesta seara, 

não havendo comprovação que o acidente automobilístico sofrido pelo 

requerente, em 28/10/2016, causou-lhe lesões de cunho permanente, a 

improcedência do pedido de indenização por existência de invalidez 

permanente, é medida que se impõe. Nesse sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: “Apelação cível. Ação de cobrança. Seguros. DPVAT. Lei 

n.º 6.194/74. Invalidez que deve corresponder ao grau de debilidade da 

vítima. Aplicação da tabela para o cálculo de indenização em caso de 

invalidez permanente. Cabimento. Legalidade do Conselho Nacional de 

Seguros Privados para estabelecer normas referentes ao pagamento das 

indenizações. Aplicação do artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei 6.194/74 c/c 

artigo 333, I, do Código de Processo Civil e Súmula 474 do STJ. Laudo 

pericial que evidencia inexistência de lesão permanente. Malgrado o autor 

da demanda postule para que seja desconstituída a sentença de primeiro 

grau suscitando novo exame pericial, descabe o pedido face ao laudo ter 

sido emitido por médico designado em juízo. Impossibilidade de 

recebimento de indenização do seguro DPVAT. Improcedência da 

demanda. À unanimidade, negaram provimento ao apelo”. (Apelação Cível 

Nº 70068399773, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 27/10/2016). “APELAÇÃO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA - AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL ATESTA 

INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento do direito de 

defesa, se a Avaliação Médica pericial realizada em Sessão de 

Conciliação atesta de modo eficiente a ausência de invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Ausente prova da incapacidade, 

conforme preceitua o artigo 3º, II e 5º da Lei nº 6.174/94, que rege o 

seguro obrigatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe”. 

(Ap 106276/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial. Condeno a requerente ao pagamento das 

custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, por 

ser a requerente beneficiária da gratuidade judiciária (Id n.º 7149345), a 

exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, 

do Novo Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001542-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

NELSON PASCHOALOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLY HOEGER (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS HAUBERT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1001542-52.2016.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar, movida por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A. em face de LUIZ CARLOS HAUBERT, alegando 

que, em 24/11/2011, as partes celebraram Contrato de Financiamento para 

Aquisição de Bens nº 4299496860, no valor de R$ 8.457,12 (oito mil, 

quatrocentos e cinquenta e sete reais e doze centavos), para pagamento 

em 15 (quinze) parcelas de R$ 631,15 (seiscentos e trinta e um reais e 

quinze centavos) cada. Em garantia, foi alienado fiduciariamente o veículo 

marca FORD, modelo: FIESTA 1.0, cor: branca, chassi 

9BFZF55P3C8282073, ano 2011/2012, placa OAZ0700, Renavan 

00395515580. Sustenta que o requerido não cumpriu a obrigação, se 

tornando inadimplente a partir da parcela vencida em 30/08/2016, razão 

pela qual pugnou, liminarmente, pela busca e apreensão do veículo. Com a 

inicial, juntou documentos. No Id 4173930, foi concedida a liminar de busca 

e apreensão. A liminar foi cumprida no Id 4747121 (02/02/2017), sendo o 

veículo apreendido e depositado em mãos do depositário indicado pelo 
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requerente. Na planilha dos cálculos judiciais do Id 4762824, foram 

incluídas as parcelas vencidas e vincendas, mais despesas processuais 

e honorários advocatícios, totalizando R$ 9.993,64 (nove mil, novecentos 

e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos). O requerido, nos 

Ids 4773929/4773937, informou o pagamento do débito, no valor de R$ 

9.993,64 (nove mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e quatro 

centavos), pugnando pela restituição do veículo. Posteriormente, no Id 

4922999, o mesmo informou que houve a restituição. No Id 4931693, foi 

juntado extrato da conta judicial comprovando o depósito do referido valor. 

Instado a se manifestar, o requerente pugnou pelo levantamento do valor 

(Ids 10394122). É o relatório. Fundamento e DECIDO: Anota-se 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. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, em 

que se alega o descumprimento do Contrato de Financiamento para 

Aquisição de Bens nº 4299496860, firmado em 24/11/2011. Verifica-se 

que o requerido efetuou o depósito judicial do valor integral das parcelas 

(vencidas e vincendas) do contrato objeto da demanda, bem como que o 

requerente concordou com os valores depositados, requerendo o seu 

levantamento. Desta feita, efetuado o pagamento da integralidade da dívida 

pendente, conforme permite o art. 3º, § 2º, do Decreto Lei 911/69, cabível 

a extinção do feito, pela perda superveniente do interesse processual. 

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. As custas 

processuais e os honorários advocatícios foram inseridos no cálculo do 

débito (Id 4762824), de modo que se encontram quitados. Transitada em 

julgado, autorizo a liberação do valor depositado nos autos em favor do 

requerente, observando a conta indicada no Id 10394122, eis que o 

documento de Id 13939822 outorga poderes para “receber” ao patrono 

constituído nos autos. Após, 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. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012725-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DIENSE SERAFIM LOURENCO (AUTOR(A))

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO (ADVOGADO(A))

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1012725-83.2017.8.11.0015 Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por DIEGO DIENSE SERAFIM LOURENÇO contra KABUM COMÉRCIO 

ELETRÔNICO S/A, alegando que, em 01/10/2017, efetuou junto à requerida 

a compra de 03 (três) bases refrigeradoras para notebook, pelo importe 

de R$111,00 (cento e onze reais), incluído o frete. Ocorre que, em 

12/10/2017, o requerente manifestou a intenção de devolução dos 

produtos, ante ao direito de arrependimento elencado no artigo 49 do 

Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, a requerida informou que os 

produtos não poderiam ser devolvidos, haja vista que houve a violação do 

lacre. Salientou que a recusa da requerida implicou em diversos 

transtornos ao requerente. Diante de tais fatos, postulou, em antecipação 

de tutela, a devolução dos produtos. Ao final, pugnou pela condenação da 

requerida em restituir o valor pago pelo produto, bem como a condenação 

ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$5.000,00 

(cinco mil reais). Com a inicial, vieram os documentos de ID nº. 10714257 a 

10714274. Recebida a inicial, o pleito de tutela antecipada foi deferido, 

conforme decisão de Id nº. 10951583. Devidamente citada (Id nº. 

11381008), a requerida apresentou contestação no Id de nº. 11260556, 

alegando que a pretensão do requerente não comporta guarida, uma vez 

que foi violado o lacre dos produtos, não fazendo jus ao direito de 

arrependimento, tampouco à restituição dos valores pagos. Sustentou não 

ser devida a indenização por danos morais, haja vista que não restou 

caracterizada nenhuma ofensa aos direitos da personalidade do 

requerente. Juntou os documentos de Id. nº. 11260566 a 11316773. O 

requerente apresentou impugnação à contestação, alegando que, 

contrariamente ao alegado pela requerida, o requerente não fez uso do 

produto, tendo rompido apenas um adesivo pequeno, o qual é 

perfeitamente substituível por outro idêntico. Ao final, reiterou os termos 

da inicial (Id nº. 1145291). A decisão de Id nº. 11469930 determinou que 

as partes especificassem as provas que pretendem produzir, sendo que 

ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Id nº. 11711657 e 

11714741). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Cabível o 

julgamento antecipado da lide, conforme estabelece o artigo 330, inciso I, 

do Código de Processo Civil, notadamente diante da manifestação das 

partes neste sentido. Inicialmente, cumpre ressaltar 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 consumidora e do requerido como 

fornecedor, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Outrossim, insta salientar que o artigo 49 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe que: “Art. 49. o consumidor pode desistir do 

contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de 

recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de 

fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento 

comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o 

consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os 

valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de 

reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados”. 

Ademais, é importante esclarecer que o direito de arrependimento é um 

direito absoluto, conferido à parte mais vulnerável da relação de consumo, 

não havendo campo para se analisar os motivos que levaram o 

consumidor a se arrepender. Nesse sentido, Ada Pellegrini Grinover e 

demais autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor 

comentam: “O Código consagra o direito de o consumidor arrepender-se e 

voltar atrás em declaração de vontade que haja manifestado celebrando 

relação jurídica de consumo. O direito de arrependimento existe per se, 

sem que seja necessária qualquer justificativa do porquê da atitude do 

consumidor. Basta que o contrato de consumo tenha sido concluído fora 

do estabelecimento comercial para que incida, plenamente, o direito de o 

consumidor arrepender-se.” (“Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, 

10ª ed, revista, atualizada e reformulada, Rio de Janeiro, Forense, 2011, 

vol I,pág. 562). Outrossim, para exercitar o direito de arrependimento, o 

produto a ser devolvido precisa apresentar a característica de poder ser 

utilizado pelo fornecedor em futura transação, devendo o consumidor ter o 

cuidado para não depreciar ou desvalorizar a mercadoria. Com tais 

considerações, verifica-se que assiste razão ao requerente no tocante a 

restituição dos valores pagos pelos produtos adquiridos junto a requerida, 

notadamente porque restou demonstrado que o requerente exerceu o 

direito de arrependimento, dentro do prazo de 07 (sete) dias, previsto no 

artigo 49 do CDC. Neste aspecto, de acordo com o documento de Id nº. 

10714264, os produtos foram entregues ao requerente em 11/10/2017, 

tendo este encaminhado e-mail a requerida, manifestando a sua intenção 

em devolver os produtos, em 12/10/2017, quando preencheu o formulário 

para devolução das mercadorias, conforme protocolo de e-mail de Id nº. 

10714266, fato este não impugnado pela requerida. Outrossim, a alegação 

da requerida de que não seria possível o exercício do direito do 

arrependimento, uma vez que o requerente violou o lacre da embalagem 

dos produtos, não comporta guarida, haja vista que, de acordo com as 

fotografias colacionadas no Id de nº. 10714261, a violação da etiqueta 

onde consta o código de barras do produto, por si só, não implica na 

desvalorização, na sua depreciação, tampouco na diminuição do seu 

valor. Com efeito, a aludida etiqueta possui apenas a identificação do 

produto e o código de barras, podendo ser facilmente substituída pela 

empresa requerida, não impedindo, portanto, a comercialização dos 

produtos. Desta feita, verifica-se que a requerida não logrou êxito em 

demonstrar qualquer conduta perpetrada pelo requerente que implicasse 

na desvalorização do produto ou na sua impossibilidade de 

comercialização, ônus este que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 

372, inciso I, do Código de Processo Civil Nessa senda, de acordo com o 

parágrafo único do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o 

requerente faz jus ao recebimento da importância de R$111,00 (cento e 

onze reais), referente ao valor pago pelo produto, não incluindo as 

despesas com o serviço postal para devolução, haja vista ter a requerida 

adimplido com tal custo, conforme Id de nº. 10951583 e 11241740. Nesse 

sentido: “CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. 

RESPONSABILIDADE PELO VALOR DO SERVIÇO POSTAL DECORRENTE 

DA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. CONDUTA ABUSIVA. LEGALIDADE DA 

MULTA APLICADA PELO PROCON. [...] O art. 49 do Código de Defesa do 
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Consumidor dispõe que, quando o contrato de consumo for concluído fora 

do estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de desistir do 

negócio em 7 dias ("período de reflexão"), sem qualquer motivação. 

Trata-se do direito de arrependimento, que assegura o consumidor a 

realização de uma compra consciente, equilibrando as relações de 

consumo. 3. Exercido o direito de arrependimento, o parágrafo único do 

art. 49 do CDC especifica que o consumidor terá de volta, imediatamente e 

monetariamente atualizados, todos os valores eventualmente pagos, a 

qualquer título, durante o prazo de reflexão, entendendo-se incluídos 

nestes valores todas as despesas com o serviço postal para a devolução 

do produto, quantia esta que não pode ser repassada ao consumidor. 4. 

Eventuais prejuízos enfrentados pelo fornecedor neste tipo de 

contratação são inerentes à modalidade de venda agressiva fora do 

estabelecimento comercial (internet, telefone, domicílio). Aceitar o contrário 

é criar limitação ao direito de arrependimento legalmente não previsto, além 

de desestimular tal tipo de comércio tão comum nos dias atuais. 5. 

Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1340604 RJ 2012/0141690-8, 

Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 

15/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2013) 

Outrossim, no que tange ao dano moral, cumpre salientar que somente 

deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da 

personalidade, quais sejam, dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida 

privada. Sobre o tema leciona o doutrinador Sérgio Cavalieri Filho: "(...) só 

deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, aponta de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. (CAVALIERI FILHO, 

Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 

2014, p.111). No caso, embora tenha sido claramente demonstrado que o 

requerente tentou solucionar a questão administrativamente, verifica-se 

que a aludida situação se trata de mero descumprimento contratual, a qual 

não enseja a indenização pleiteada. Além disso, não se vislumbra qualquer 

violação à dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada do 

requerente, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito indenizatório 

por danos morais. Neste sentido colaciona-se o entendimento 

jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE 

PRODUTO PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO NO 

PRAZO LEGAL (ART. 49). SENTENÇA QUE CONDENOU O FORNECEDOR À 

DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. No que tange aos danos morais, não restaram 

configurados. Afinal, tudo leva a crer que a autora exerceu o direito ao 

arrependimento porque avaliou mal a qualidade do produto. O fato de a ré 

ter retido parte do valor pago fica restrito ao inconveniente pelo 

desfazimento do contrato, não tendo o condão de afetar direitos da 

personalidade, não havendo demonstração de qualquer consequência 

excepcional. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007055452, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 13/09/2017)”. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007055452 RS, Relator: Roberto Behrensdorf 

Gomes da Silva, Data de Julgamento: 13/09/2017, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2017). 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA PELA INTERNET - 

CANCELAMENTO NÃO REALIZADO - DIREITO DE ARREPENDIMENTO - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO. 1- O 

consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar 

da respectiva assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, 

sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial (art. 

49 do CDC). 2- Torna-se clara a responsabilidade da empresa vendedora 

do produto ao não cancelar a compra e manter a cobrança de valores 

referentes a esta operação. 3- A ocorrência de meros aborrecimentos, 

contrariedades da vida cotidiana, não caracteriza dano moral, o qual 

somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação aos 

direitos da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou 

vida privada”. (TJ-MG - AC: 10625140049556001 MG, Relator: Claret de 

Moraes, Data de Julgamento: 09/05/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2017). Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o 

fim de condenar a requerida a pagar ao requerente a importância de 

R$111,00 (cento e onze reais), a ser corrigido pelo INPC, desde a data do 

arrependimento (18/10/2017), com incidência de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, por se tratar de 

responsabilidade contratual (art. 240 do CPC/2015 c/c art. 405 do CC); Por 

fim, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, consoante o disposto no artigo 

85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com 

50% (cinquenta por cento). Todavia, a exigibilidade de tais verbas deve 

ser suspensa, com relação ao requerente, haja vista ser beneficiário da 

justiça gratuita (Id nº.10951583). Transitada esta em julgado, pagas as 

custas processuais, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009059-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE IEDA ANDRADE (REQUERENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Certidão de Nascimento (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1009059-40.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. Sem 

prejuízo de ulterior revogação, defiro o pedido de gratuidade da justiça, em 

conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício 

compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do 

Código de Processo Civil. 2. Tendo em vista o precário estado de saúde 

do(a) interditando(a), bem como a necessidade de ampará-lo 

materialmente, psicologicamente e socialmente, com fulcro no art. 749, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, nomeio Deise Ieda Andrade, 

curador(a) provisório(a) de Clevecir Belin, mediante compromisso, para 

fins de recebimento de benefício previdenciário ou assistencial em nome 

do(a) interditando(a). 3. Nomeio, ainda, Deise Ieda Andrade fiel 

depositário(a) dos valores a serem recebidos a título de benefício 

previdenciário, sendo que deverá prestar contas quando instado(a) a 

tanto. 4. Determino que o(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça da Comarca de 

Sinop/MT compareça a residência do(a) interditando(a) e certifique se o(a) 

mesmo(a) dispõe ou não de condições de comparecer no Fórum da 

Comarca de Sinop/MT. 5. Caso a certidão a ser formulada pelo(a) 

Oficial(a) de Justiça informe que o(a) interditando(a) não dispõe de 

condições de comparecer no Fórum da Comarca de Sinop/MT, desde já 

dispenso a realização de entrevista e, nos termos do art. 752, § 2º, parte 

final, do Código de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) que 

atua e/ou em substituição na Vara Especializada da Família e Sucessões 

da Comarca de Sinop-MT, curador(a) especial do(a) interditando(a) e, 

assim, intime-o(a) da nomeação, bem como para que ofereça impugnação 

ao pedido no prazo de 15 (quinze) dias. 6. Lavre-se termo de 

compromisso e termo de curatela provisória, devendo constar no termo de 

curatela provisória que é terminantemente vedada a alienação ou 

oneração de bens móveis, pertencentes ao(à) interditando(a), salvo com 

autorização judicial. 7. Notifique-se o(a) curador(a) nomeado(a), bem 

como a Defensoria Pública e o Ministério Público. 8. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 02 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito >

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008967-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))
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CLAUDIO BETTONI (REQUERENTE)

DALINE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1008967-62.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC). 2. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. O benefício compreende as isenções constantes no art. 

98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 3. Dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público. 4. Após, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 03 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito >

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 236011 Nr: 9456-24.2015.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL TENÓRIO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSE DE LURDES 

WACHKOWSKI - OAB:17.110-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que decorreu o prazo de suspensão 

do feito, sem que houvesse manifestação da parte interessada. Razão 

pela qual, encaminho estes autos ao setor de expedição de matéria para 

imprensa com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO do(a) 

ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, cumprindo as determinações de fls. 11, sob 

pena de arquivamento, em conformidade com decisão de fls. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 126305 Nr: 5519-79.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060, MAYARA TONETTI GALIASSI SCHEID WEIRICH - 

OAB:18.157-MT, ROZE MIRA DOS SANTOS (estagiaria) - OAB:18927/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Certifico, para os efeitos de direito, que decorreu o prazo legal que 

houvesse o pagamento das custas processuais pela parte condenada, 

mesmo devidamente intimada, conforme fls. 54/55 (DJE - Ed. nº 9726, 

disponibilizado em 01/03/2016).

 Certifico ainda, que em cumprimento ao item 02 da decisão de fl. 65, 

encaminho estes autos para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado da 

parte Autora/Exequente, para que manifeste nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

oportunidade em que deverá juntar aos autos o cálculo atualizado do 

débito exequendo, em conformidade com o despacho de fls. 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171421 Nr: 6605-17.2012.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFMM, CBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHM-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, remeto o 

feito ao setor de expedição de documentos, para proceder a INTIMAÇÃO 

do(a) Advogado(a) da Parte Autora, a apresentar as primeiras 

declarações, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218006 Nr: 16993-08.2014.811.0015

 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: DADO, MERDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - OAB:OAB/MT. 17919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA CAROLINE SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.721

 CERTIFICO, que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autora/Inventariante para 

que providencie o comparecimento do Inventariante, Julio Cesar Rorig, 

perante este Juízo e respectiva escrivania, para RETIRAR o Termo de 

Guarda expedido nestes autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273360 Nr: 11881-87.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVCG, AGCG, NFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BANDELOW DE LIMA - 

OAB:16956-MT, TATIELE ALBRING - OAB:18.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo: 20 (vinte) dias

AUTOS N. 11881-87.2016.811.0015 - Código: 273360

ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68

PARTE REQUERENTE: WALISSON VINICIUS COSTA GONÇALVES e 

ANTONIO GABRIEL COSTA GONÇALVES e NILZALINA FERREIRA DA 

COSTA

PARTE REQUERIDA: ANTONIO GONÇALVES

INTIMANDO(A, S): Requerente: Antonio Gabriel Costa Gonçalves Filiação: 

Antonio Gonçalves e Nilzalina Ferreira da Costa Patrocinio, brasileiro(a), , 

menor, e WALISSON VINICIUS COSTA GONÇALVES Filiação: Antonio 

Gonçalves e Nilzalina Ferreira da Costa Patrocinio, brasileiro(a), , menor, 

Representado(a,s) pela Genitora/Requerente: NILZALINA FERREIRA DA 

COSTA, Cpf: 58164359149, Rg: 249344269 SSP MT Filiação: Aureliano 

Ferreira de Paula e Francisca Garcia da Costa, data de nascimento: 

26/10/1965, brasileiro(a), natural de Barra do bugres-MT, casado(a), do 

lar, Endereço: Rua Hatsue Sakaguschi S/n, Quadra 14, Lote 10, Bairro: 

Acácias, Cidade: Sinop-MT, atualmente me local incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) PARTE(S) AUTORA, acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para MANIFESTAR(EM) 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em conformidade com 

o despacho de fl. 47, a seguir transcrito:

DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito 

(CPC, art. 485, § 1º). 2. Havendo manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público. 4. Acaso a parte autora não seja 

localizada, intime-a, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º). 

5. Decorrido o prazo do edital, com ou sem manifestação, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público. 6. Após, voltem-me conclusos. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário..

OBSERVAÇÃO: E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 391 de 547



que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Elair Fátima Veiga da Fonseca Florentino, Gestor(a) Judiciário(a) , que 

conferi e assino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 183099 Nr: 4100-19.2013.811.0015

 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: DOBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que decorreu o prazo de suspensão 

do feito, sem que houvesse manifestação da parte interessada. Razão 

pela qual, e em cumprimento ao item 02 da decisão de fl. 60, encaminho 

estes autos ao setor de expedição para proceder a INTIMAÇÃO do(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para se manifstar no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 257796 Nr: 2387-04.2016.811.0015

 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: ELAINE MARIA NERVO, FERNANDO CARLOS NERVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

 AUTOS N.º 2387-04.2016.811.0015 - Código: 257796

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: ELAINE MARIA NERVO e FERNANDO CARLOS 

NERVO

INTERDITANDO: FERNANDO CARLOS NERVO

NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E INTERESSADOS

CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA: Decretada a 

Interdição de FERNANDO CARLOS NERVO, declarando sua incapacidade 

civil para práticas de atos patrimoniais, negociais e da vida Civil, nomeando 

como seu(a) curador(a) ELAINE MARIA NERVO, que deverá prestar 

compromisso de bem e fielmente exercer o encargo, em conformidade 

com a r. sentença, a seguir transcrita.

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do inteiro teor da 

r. sentença proferida(o) pelo juízo, nos autos supramencionados, a seguir 

transcrita.

 SENTENÇA: Vistos em correição permanente. ELAINE MARIA NERVO 

ingressou com a presente ação de INTERDIÇÃO com pedido de curatela 

provisória de FERNANDO CARLOS NERVO, alegando, em síntese, que o 

interditando é seu filho, o qual se encontra sob seus cuidados, vez que 

apresenta paralisia cerebral, estando impossibilitado de exercer os atos 

da vida civil. Assim, requer a decretação da interdição, com sua 

nomeação como curadora. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

15/26. Recebida a inicial, foi designada audiência de interrogatório, sendo 

a requerente nomeada como curadora provisória do interditando (fl. 

27/27v). O Ministério Público manifestou-se nos autos, formulando 

requerimentos e apresentando quesitos (fls. 34/36). A audiência de 

interrogatório restou prejudicada em virtude do precário estado de saúde 

do interditando, tendo este juízo nomeado curadora especial e concedido 

prazo para impugnação (fl. 37/37v). A curadora especial apresentou 

impugnação à interdição e apresentou quesitos (fl. 40/40v). À fl. 49 este 

juízo nomeou perito para realização do laudo pericial e determinou a 

expedição de ofício ao CRI e CIRETRAN locais solicitando informações 

acerca de eventuais bens em nome do interditando. A parte autora não 

apresentou quesitos (fl. 56). O Cartório de Registro de Imóveis indicou a 

inexistência de bens imóveis em nome do interditando (fl. 58v). A 

CIRETRAN informou a inexistência registro em nome do interditando (fls. 

59/60). Às fls. 67/68 aportou aos autos o laudo pericial. A autora 

manifestou concordância com o laudo pericial (fl. 70). A curadora especial 

manifestou-se pela realização de nova perícia (fl. 74). O Ministério Público 

manifestou-se pela submissão de Fernando Carlos Nervo à curatela, com 

a nomeação da requerente como curadora (fls. 75/76). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O feito dispensa maior dilação probatória, sendo 

desnecessária a realização da audiência de instrução e julgamento, uma 

vez que a prova pericial produzida nos autos é suficiente para a 

apreciação do pedido inicial, razão pela qual, passo ao julgamento do feito 

no estado em que se encontra. A interdição constitui-se em instituto 

jurídico que visa a proteção das pessoas incapazes, bem como de seu 

patrimônio, de eventuais prejuízos, com a nomeação de curador que 

atuará substituindo ou completando a vontade do interditando, conforme 

os limites da curatela. Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é 

uma medida de proteção consistente em declarar, o poder judiciário, que 

em determinada pessoa não se verifica o pressuposto da plena 

capacidade para prover seus próprios negócios, falha que a inibe da 

prática dos atos da vida civil.” (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil 

brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre 

que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa 

com Deficiência houve a revogação da previsão legal de incapacidade civil 

absoluta decorrente de deficiência mental ou física. Confira-se a nova 

redação do artigo 4º do Código Civil (com redação dada pela Lei nº 

13.146/2015): “Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à 

maneira de os exercer: (...) III - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade;” Outrossim, dispõe o 

artigo 4º da Lei nº 13.146/2015: “Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem 

direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não 

sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do 

referido Estatuto estabelece que “a pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas.”. Por outro lado, o novo Diploma 

Legal prevê também que, “quando necessário, a pessoa com deficiência 

será submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se 

constitui em medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades 

e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, 

art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei n. 13.146/2015), verifica-se que o legislador, em 

homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu que a 

pessoa com deficiência deixe de ser taxada como incapaz, para ser 

considerada – em uma perspectiva constitucional isonômica – dotada de 

plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de 

institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida civil. 

Confirmando tal tese, temos o artigo 747 e seguintes do novo Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) que estabelece o instituto da 

interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código de Processo Civil preceitua 

que ao decretar a interdição, o juiz nomeará curador e fixará os limites da 

curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito (I) e, 

considerará as características pessoais do interdito, observando suas 

potencialidades, habilidades, vontades e preferências (II). Desse modo, na 

análise do caso concreto cabe ao magistrado verificar se é o caso de 

aplicação da medida extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para 

a prática de certos atos de acordo com seu estado e desenvolvimento 

mental, observando-se suas características pessoais. No presente caso, 

o laudo de fl. 68 atestou que Fernando Carlos Nervo é portador de 

paralisia cerebral e apresenta dificuldade para deambular (CID F72.1 e 

G80.9). De fato, desnecessária a realização de perícia complementar, vez 

que o médico psiquiatra subscritor do laudo pericial, indicou os CID G80.9 

e F72.1, ou seja, o interditando é portador de paralisia cerebral, com 

retardo mental grave e comprometimento significativo do comportamento, 

requerendo vigilância/tratamento, o que corrobora sua incapacidade para 

os atos da vida civil. Cabe salientar, ainda, que a perícia foi realizada por 

médico especialista, nomeado por este juízo. Destarte, as provas contidas 

nos autos indicam que o interditando não tem condições mínimas de gerir 

seus próprios atos. Tal situação, portanto, justifica sua submissão aos 

termos da curatela, havendo a necessidade de ser reconhecida a 

incapacidade do interditando para a prática dos atos da vida civil, visto 

que o laudo pericial concluiu que o mesmo é desprovido de capacidade de 

fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código Civil. Com 

relação ao rol de legitimados para o ajuizamento de pedido de interdição e 

respectiva nomeação para curador dispõem os artigos 747, incisos I a IV e 

755, inciso I e § 1º, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 747. A 
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interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos 

parentes ou tutores; III - pelo representante da entidade em que se 

encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério Público.” “Art. 755. Na 

sentença que decretar a interdição, o juiz: I - nomeará curador, que 

poderá ser o requerente da interdição, (...); (...) § 1º A curatela deve ser 

atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.” No 

presente caso, a requerente é genitora do interditando (fl. 19/20), 

portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser nomeada 

curadora, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por fim, 

verifica-se que a inexistência de bens móveis e imóveis de propriedade do 

interditando (fls. 58v/60), razão pela qual dispenso a prestação de contas. 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial e, consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de 

FERNANDO CARLOS NERVO, devidamente qualificado nos autos, 

declarando sua incapacidade civil para a prática de atos patrimoniais, 

negociais e da vida civil, nomeando como sua curadora Elaine Maria 

Nervo, que deverá prestar compromisso de bem e fielmente exercer o 

cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil e 

no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro 

Civil e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Sem custas. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro de Pessoas competente para averbação e inscrição da 

interdição, bem como termo de curatela definitiva. Após o compromisso, 

cientifique-se o(a) curador(a) de que alguns atos só poderão ser 

praticados com autorização deste juízo (art. 1.774 c/c arts. 1.748 e 1.749, 

do CC). Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 OBSERVAÇÃO: E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Elair Fátima Veiga da Fonseca Florentino Gestor(a) Judiciário(a), digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 199740 Nr: 2417-10.2014.811.0015

 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: RVDSC, CDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:15.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autora/Inventariante para 

que providencie o comparecimento do(a) parte Autora, Cristiane dos 

Santos Costa, perante este Juízo e respectiva escrivania, para assinar o 

Termo de Guarda expedido nos autos supramencionados, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273805 Nr: 12270-72.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls.125, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 19 de Outubro de 2018 as 

14h00min., e conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ, encaminho estes para as expedições necessárias. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189935 Nr: 11383-93.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCSS, CCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA REGINA DE OLIVEIRA 

MOGLIA - OAB:5014-B, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO - 

OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Ante o lapso temporal decorrido desde a última atualização do débito, 

determino a intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o calculo atualizado do 

débito exequendo, sob pena de preclusão.

2. Sem prejuízo da determinação anterior, determino a expedição de ofício 

às empresas de telefonia, água e energia, para que no prazo de 10 (dez) 

dias informem o Juízo acerca de eventual endereço da parte executada.

2.1. Do mesmo modo, determino que a Secretaria de Vara realize pesquisa 

junto ao Sistema SIEL em busca de informações acerca de eventual 

endereço do executado.

3. Sendo localizado o endereço do executado, determino a intimação 

pessoal do executado, para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento das prestações da obrigação alimentar que se venceram no 

curso do processo, prove que já o fez ou justifique a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento judicial e, em especial, 

prisão em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso o 

débito alimentar compreenda alguma das 03 (três) prestações anteriores 

ao ajuizamento da execução, mais as que se venceram no curso do 

processo, em conformidade com o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do 

Código de Processo Civil.

4. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

5. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170752 Nr: 5906-26.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EODS, GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA APARECIDA ANDRADE 

LIMA - OAB:19.072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Ante o lapso temporal decorrido desde o protocolo da peça de fls. 

78/79, intime-se a parte exequente, por meio de sua advogada, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresente o calculo atualizado do débito 

exequendo, sob pena de preclusão.

2. Cumprida a determinação anterior ou decorrido o prazo, determino a 

intimação pessoal do executado, no endereço apresentado à fl. 81, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das prestações da 

obrigação alimentar que se venceram no curso do processo, prove que já 

o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso o débito alimentar compreenda 

alguma das 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução, 

mais as que se venceram no curso do processo, em conformidade com o 

art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

3. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

4. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 255339 Nr: 1039-48.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MWLDS, JLDS, JLDS, LYLDS, CDSLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - 

OAB:17868/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que a parte executada foi devidamente citada/intimada 

por edital para efetuar o pagamento do débito exequendo (fl. 25/36), 

sendo nomeado curador especial (fl. 33), certifique-se a Secretaria de 

Vara acerca de eventual impugnação.

2. Havendo manifestação da parte executada, intime-se a parte exequente 

por meio de seu advogado, para que manifeste-se no prazo legal.

3. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

4. Não havendo manifestação, voltem-me conclusos para apreciação do 

pedido de fls. 38/40.

5. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003939-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

MARCIA RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

P r o c e s s o : 1 0 0 3 9 3 9 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ;  V a l o r 

causa:$7,508.45;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes 

do processo: AUTOR(A): MARCIA RODRIGUES DA CRUZ RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para querendo, manifestar-se à respeito da contestação apresentada. 

SINOP,3 de outubro de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES 

DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA 

FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 267037 Nr: 7695-21.2016.811.0015

 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: OLINDA CARVALHO 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 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 51/57, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 230150 Nr: 5679-31.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE PALMA MAZZOTTY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que 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. 51/55, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 228375 Nr: 4644-36.2015.811.0015

 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: NATALINA PACHECO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que 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. 84/88, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 266353 Nr: 7307-21.2016.811.0015

 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: CLÉIA DOS REIS MONTEIRO

 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. 51/57, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 271968 Nr: 11041-77.2016.811.0015

 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: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DA SILVA BOGONY, FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, que em fls.88, pela Sr.ª Oficial de Justiça foi certificado como 

segue: Certifico que, em cumprimento ao respeitável mandado extraído 

dos autos supra, DEIXEI DE PROCEDER A CITAÇÃO DO REQUERIDO 

MICHAEL DA SILVA BOGONY, tendo em vista que estive na Av. das 

Embaúbas e onde seria a numeração 1076 encontrei um prédio 

abandonado (sem morador). Estive ao lado nº 1040 na empresa Caramelo 

e conversei com a Luciane que não conhece o requerido. Em fls. 89, foi 

intimado o autor para manifestar sobre a referida certidão da Oficial de 

Justiça (Certifico que o movimento "Certidão", de 11/09/2017, foi 

disponibilizado no DJE nº 10344, de 24/09/2018 e publicado no dia 

25/09/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:39277, representando o polo ativo.), em 11.09.2017, e em fls. 90, em 

20.09.2018, foi reiterada referida intimação, conforme publicação, de 

fls.94 e 95 (Certifico que o movimento "Certidão", de 20/09/2018, foi 

disponibilizado no DJE nº 10344, de 24/09/2018 e publicado no dia 
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25/09/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:39277, representando o polo ativo.), razão pela qual reitero a 

intimação para que o autor ser manifeste em relação a não localização do 

primeiro requerido, no prazo de dez dias.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013084-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE (ADVOGADO(A))

VALTER APARECIDO JOAQUIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITIBANK S A (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013084-45.2016.8.11.0015 REQUERENTE: VALTER APARECIDO 

JOAQUIM REQUERIDO: BANCO CITIBANK 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, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC/2015. Mérito Sustenta a parte requerente que teve 

seu nome negativado indevidamente pela requerida, uma vez que afirma 

jamais ter possuído qualquer contrato junto à empresa reclamada, apto a 

justificar a restrição no importe de R$ 6.779,78 (seis mil setecentos e 

setenta e nove reais e setenta e oito centavos). Contesta a requerida 

aduzindo que a parte autora era titular de um cartão de crédito junto ao 

Banco ora Requerido, contratou os serviços e devido ao inadimplemento 

se torna legitima a cobrança decorrente de sua utilização. Cabia à 

requerida impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade da negativação, o que 

o fez, conforme se verifica das gravações autorizando a contratação do 

Cartão, bem como faturas e histórico de consumo, comprovando a 

existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo 

a negativação devida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil/2015. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

parte requerida, permitem um juízo seguro de cognição a respeito dos 

fatos articulados no sentido da improcedência, conforme apontado na 

peça de contestação. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC/15, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida pela parte 

reclamante. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009483-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIL SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009483-82.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDIVANIL SOUZA RAMOS 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO 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. Com o aporte, concluso para recebimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 3 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012094-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE CASTRO PEREIRA (REQUERENTE)

MARINA APARECIDA LIMA (ADVOGADO(A))

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES (ADVOGADO(A))

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012094-54.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE CASTRO 

PEREIRA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. I - RECEBO O RECURSO 

INOMINADO; II - Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, 

entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, 

contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o 

ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a 

instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, 

pois consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais, e quando 

estão rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 

9.099/95; III - Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, 

consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a 

Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL 

realizar a análise acerca do deferimento ou não do benefício; IV - 

CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda 

não tenha sido apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995; V - 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, 

CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste 

Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 

3 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013114-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013114-80.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE LUIZ RIBEIRO JUNIOR 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início 

da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente o acordo lançado nos 

autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

estipulada no acordo; II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 4 de outubro 
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de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020185-70.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVINO CHAVIER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8020185-70.2015.8.11.0015. REQUERENTE: EDIVINO CHAVIER DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Da análise atenta dos autos 

verifico que o requerente não compareceu a audiência de conciliação, 

motivo pelo qual requereu nova designação de data para a solenidade (ID. 

4309557). Sendo assim, diante da justificativa apresentada pelo 

requerente, sobretudo pela declaração de prestação de serviços na 

cidade de Parauapebas acostada em ID. 10728214, INDEFIRO o pedido de 

extinção do feito formulado pela parte requerida e DETERMINO: 

DESIGNE-SE nova data para realização da audiência de conciliação, de 

acordo com a pauta deste juízo, INTIMANDO-SE as partes para 

comparecimento, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 4 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010480-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PATRICIA SARTORI (REQUERENTE)

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010480-14.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANA PATRICIA SARTORI 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006019-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA (ADVOGADO(A))

ARTEMIO DEROSSI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006019-50.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ARTEMIO DEROSSI RÉU: BANCO 

PAN S.A. Vistos, etc. I - Intime-se o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDE A INICIAL, juntando o comprovante de endereço em 

seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo; II - Com o aporte, 

concluso para apreciação de tutela; Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010370-20.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CM - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Ary Fruto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

LIDER COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

TNL PCS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010370-20.2013.8.11.0015. EXEQUENTE: CM - INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MADEIRAS LTDA - ME EXECUTADO: TNL PCS S/A, LIDER COMERCIO E 

SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME, OI S.A Vistos etc. I – INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se MANIFESTE quanto à 

certidão de ID. 14605314, requerendo, ao final, o que entender de direito, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito; II – Após de tudo 

CERTIFICADO, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 1 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007145-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE COELHO (ADVOGADO(A))

ELVES DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI (ADVOGADO(A))

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

do(s) Depósito Judicial realizado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012952-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

ISMAEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

MICHELLE CRISTINA BARRIVIERA DA COSTA (ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

8012952-85.2016.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FINANCIAMENTO DE PRODUTO, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARIA DA SILVA SOUZA REQUERIDO: 

MOVEIS ROMERA LTDA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. PRELIMINARES CONEXÃO E INCOMPETENCIA DO 

JUIZADO Rejeito a preliminar de conexão, visto que, as ações 

encontram-se julgadas. Nos termos do verbete sumular nº 235 do Superior 

Tribunal de Justiça, não existe conexão entre um processo julgado e outra 

demanda judicial, posteriormente, proposta. No caso, não há que se falar 

em conexão, pois o processo n° 8012943-26.2016.811.0015 foi julgado 

com resolução do mérito (homologação de acordo). Rejeito a preliminar de 

incompetência do Juízo, vez que prova pericial resta já inviabilizada, ante o 

período de tempo percorrido entre a data dos fatos até o momento. 

Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, não é fator 

fundamental para determinação da competência dos Juizados, já que ela é 

uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da 

Lei nº 9.099/95. ILEGITIMIDADE PASSIVA MOVEIS ROMEIRA No que tange 

a preliminar de ilegitimidade passiva da ré MOVEIS ROMERA LTDA, tenho 
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que razão assiste a parte, tendo em vista que a restrição creditícia foi 

realizada pelo Banco Losango S/A. Isto posto, acolhe-se a preliminar de 

ilegitimidade passiva da MOVEIS ROMERA LTDA, por conseguinte, 

declara-se extinto o feito em relação a esta parte ré, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC/2015. Mérito No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito com indenização por danos morais e pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por MARIA DA SILVA SOUZA em face de 

BANCO LOSANGO S.A – BANCO MÚLTIPLO e MOVEIS ROMERA LTDA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. O cerne da controvérsia 

consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débitos com a Requerida, posto que, segundo demonstra, 

cancelou o contrato havido entre as partes. Compulsando os autos, diante 

dos documentos acostados nos autos, observa-se que no ano de 2016 

tramitou nesta vara Ação de n 8012943-26.2016.811.0015, a qual possui 

os mesmos pedidos, mesma causa de pedir e mesmas partes, inclusive 

sendo utilizados os mesmos documentos, a qual transitou em julgado no 

dia 15/12/2017, fazendo coisa julgada material. Assim, é inviável o 

processamento desta diante da presente coisa julgada. Ante o exposto, 

EXTINGO o processo frente à coisa julgada, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, V, do CPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010524-67.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO VAGNER DO NASCIMENTO 79389481104 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010524-67.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: AUTO CENTER SINOP 

COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME EXECUTADO: FABIO 

VAGNER DO NASCIMENTO 79389481104 Vistos, etc. I - INDEFIRO o 

pedido de inclusão dos dados do executado nos cadastros de proteção 

ao crédito, uma vez que, entendo, salvo melhor juízo, que deverá/poderá a 

parte diretamente realizar estes atos, cabendo ao Poder Judiciário tão 

somente expedir uma CERTIDÃO DE DÍVIDA, o que desde já 

AUTORIZO/DETERMINO a expedição da referida certidão, pela Secretaria 

da Vara, caso seja requerido pela exequente; II – Outrossim, INTIME-SE o 

exequente para conferir profícuo prosseguimento ao feito, requerendo no 

prazo de 10 (dez) dias, o que entender de direito; III – Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, façam-me os autos em CONCLUSÃO. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 4 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007999-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GILENO DIAS DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007999-32.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: VALDEVINO DIAS DOS 

SANTOS - ME EXECUTADO: PAULO GILENO DIAS DOS ANJOS Vistos, etc. 

Em análise dos autos, verifico que a parte exequente pretende a 

homologação de acordo extrajudicial. Todavia, não consta nos autos a 

minuta do aludido acordo. Sendo assim, determino: I – INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos o 

acordo que se pretende homologar, a fim de surtir seus efeitos legais, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito no estado em que se encontra. II 

– Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do exequente, façam os 

autos conclusos para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001436-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001436-56.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: JACQUELINE BARBOSA DOS 

SANTOS EXECUTADO: CLARO S/A Vistos, etc. 1. De proêmio DETERMINO 

que a Secretaria promova ALTERAÇÃO DOS POLOS, tendo em vista a 

inversão dos polos na presente fase processual. 2. INTIME-SE a 

executada (Autora na fase de conhecimento) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil; 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da 

executada (Autora na fase de conhecimento), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a exequente (Requerida na fase de conhecimento) para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Serve a presente como MANDANDO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001994-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO COSTA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001994-62.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 EXECUTADO: JOAO COSTA RODRIGUES Vistos, 

etc. I – CUMPRA-SE imediatamente o despacho de Id. 10643786, 

INTIMANDO-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - INDEFIRO o pedido de habilitação de advogado, 

formulado pela parte exequente, uma vez que com a implantação do 

sistema informatizado PJe 2.0, o patrono poderá diretamente realizar este 

ato. III – Oportunamente, concluso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013036-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO ZMYSLONY (REQUERENTE)

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013036-86.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ARLINDO ZMYSLONY 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos, etc. 1. Em 

atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado (a), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002339-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA LOPES (EXEQUENTE)

TATIELE ALBRING (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA HOTTEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002339-28.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: GERALDO FERREIRA LOPES 

EXECUTADO: LUCIA HOTTEZ Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado (a), 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a 

sentença proferida nos autos, sob pena de ter o montante do débito 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil. 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 3. Oportunamente, tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE 

INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 4 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001279-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA FIGUEIREDO BRANDAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001279-83.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: RITA DE CASSIA FIGUEIREDO 

BRANDAO EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. I 

- Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença. II – Se positiva a 

certidão, em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); III - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. VI - Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009035-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNOS LANES BAUKEN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009035-12.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: MAGNOS LANES BAUKEN DE 

OLIVEIRA Vistos etc. I – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se MANIFESTE quanto ao petitório retro, requerendo, ao final, 

o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito; II 

– Após de tudo CERTIFICADO, tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 4 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002560-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBREMAC RECUPERADORA DE PECAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

VILSON ROQUE BOCCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR JAIRO PETRY (EXECUTADO)

CARLOS RICARDO BOSSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002560-74.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: EMBREMAC RECUPERADORA 

DE PECAS LTDA - ME EXECUTADO: VOLMIR JAIRO PETRY Vistos, etc. 1. 

Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado (a), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001891-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRAELZA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001891-21.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: IRAELZA MARIA DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado (a), para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

proferida nos autos, sob pena de ter o montante do débito acrescido de 

multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão 

como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e 

CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 4 de outubro de 
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2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1010441-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ISAC RIBEIRO (ADVOGADO(A))

VOLMIR RUBIN (ADVOGADO(A))

CELIA GONZAGA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EMBARGADO)

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010441-05.2017.8.11.0015. EMBARGANTE: CELIA GONZAGA DOS 

SANTOS EMBARGADO: CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO 

DO NASCIMENTO Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis 

que certificado sua tempestividade; 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. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES 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. SINOP, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006206-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS (ADVOGADO(A))

ANA MARIA MAGRO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIVEPASS INGRESSOS LTDA (REQUERIDO)

WALTER WILIAM RIPPER (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, na data de 04/10/2018 realizei a habilitação do Procurador 

(WALTER WILIAM RIPPER (ADVOGADO(A)) da parte Promovida 

(LIVEPASS INGRESSOS LTDA - CNPJ: 11.554.768/0001-23), deste modo, 

procedo com A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada à este documento e disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007258-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI (REQUERENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA GONCALVES CROSARA ABRAHAO (ADVOGADO(A))

JANETE DOS SANTOS (REQUERIDO)

ATACADAO S.A. (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 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU PROCESSO n. 1007258-26.2017.8.11.0015 Valor da 

causa: $5,799.00 ESPÉCIE: [PERDAS E DANOS]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI Endereço: Inexistente, 

18, RUA I N. 18, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: 

Nome: JANETE DOS SANTOS Endereço: Inexistente, TRAVESSA 09, RUA 

TRAVESSA 09 S/N VILA AMÉRICA, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Nome: ATACADAO S.A. Endereço: Inexistente, 4240, RUA 

JOÃO PEDRO MOREIRA DE CARVALHO, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 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: 24/10/2018 Hora: 10:00 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, 4 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.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002504-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAYSA MILLENA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKSUENE NAIHANY DE MIRANDA FRANCA (EXECUTADO)
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE ___ DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU PROCESSO n. 1002504-41.2017.8.11.0015 Valor da causa: 

$720.39 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: LAYSA MILLENA DOS 

SANTOS Endereço: RUA DAS GREVÍLEAS, 247-B, - ATÉ 285/286, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-104 POLO PASSIVO: Nome: 

MAKSUENE NAIHANY DE MIRANDA FRANCA Endereço: RUA NAPOLES, 

288, JARDIM BARCELONA II, SINOP - MT - CEP: 78555-355 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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, 

CITAÇÃO da(s) parte(s) devedora(s), por todo o conteúdo do despacho e 

da petição inicial cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, bem assim para no prazo de 03 (três) dias, 

pagar a importância no valor acima informado NÃO SENDO EFETUADO O 

REFERIDO PAGAMENTO dentro do prazo acima estipulado, CABERÁ ao 

Senhor Oficial de Justiça MUNIDO DA SEGUNDA VIA DO MANDADO, 

PROCEDER de imediato a PENHORA E A AVALIAÇÃO de bens do 

executado, tantos quantos bastem para a satisfação integral da 

execução, lavrando-se o respectivo auto e de tais autos, INTIMANDO-SE, 

na mesma oportunidade, o(s) executado(s). Em caso de SUCESSO DA 

PENHORA, que deverá incidir PREFERENCIALMENTE EM BENS MÓVEIS de 

fácil comercialização, descrevendo-se seu estado de uso e conservação, 

LAVRANDO o termo de penhora. Após será designada data para 

audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º da Lei 

9.099/95, oportunidade em que o devedor então poderá opor embargos 

por escrito ou oralmente (art. 53 § 1º da Lei 9.099/95), em conformidade 

com o despacho cuja cópia segue anexo. RESUMO DA INICIAL: DECISÃO: 

Vistos etc. Em consonância com o enunciado n.º 37 do Fonaje, in 

verbis:“ENUNCIADO 37 - Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, 

não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da 

referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não 

encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do 

Código de Processo Civil.”Dessa forma, defiro pedido da autora, 

expeça-se edital para citação do executado, devendo o mesmo ser 

afixado na sede do Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo 

máximo de 15 (quinze) dias.Conste, ainda, do edital, que não efetuado o 

pagamento ou a nomeação de bens à penhora no prazo de 03 (três) dias, 

proceder-se-á ao arresto de bens.Intimem-se. Cumpra-se.ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 10 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: não efetuado o pagamento ou a nomeação de 

bens à penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á ao arresto de 

bens. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DIELLY 

KARINE MORENO LOPES, digitei. SINOP, 4 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.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004807-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CRISTINA PARIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ALEX REICHERT (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 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU PROCESSO n. 1004807-91.2018.8.11.0015 Valor da 

causa: $12,750.00 ESPÉCIE: [COMPRA E VENDA, COMPROMISSO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CRISTINA PARIS Endereço: RUA DOS BABAÇUS, 355, PARQUE 

DAS ARARAS, SINOP - MT - CEP: 78550-484 POLO PASSIVO: Nome: 

ANDERSON ALEX REICHERT Endereço: RUA DA ALEGRIA, QD. 08, LT 20, 

RESIDENCIA SÃO JOJÉ, PARQUE DAS ARARAS, SINOP - MT - CEP: 

78550-498 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: 24/10/2018 Hora: 10:30 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, 4 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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Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002053-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE LIMA GONCALVES (REQUERENTE)

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL 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 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU PROCESSO n. 1002053-79.2018.8.11.0015 Valor da 

causa: $21,093.86 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RAFAEL AUGUSTO 

DE LIMA GONCALVES Endereço: RUA PARAÍSO, 102, - ATÉ 519/520, 

JARDIM IBIRAPUERA, SINOP - MT - CEP: 78556-808 POLO PASSIVO: 

Nome: UNIC EDUCACIONAL LTDA Endereço: AC SINOP, KM 01, Bairro 

Eunice, Estrada Nanci, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-970 

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: 24/10/2018 Hora: 10:45 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, 4 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011504-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO ZARTH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011504-77.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS ROBERTO ZARTH 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença em face de OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Devidamente 

intimada acerca do cumprimento de sentença, a parte executada 

apresentou impugnação, alegando a necessidade de suspensão do 

processo em razão do processamento da recuperação judicial. Nesse 

sentido, cumpre consignar que o crédito constituído nos autos diz respeito 

a crédito extraconcursal, uma vez que constituídos após a data do pedido 

de recuperação judicial (20/06/2016). A par disso, há orientação do juízo 

da recuperação judicial, através do Ofício nº 613/2018/OF, no seguinte 

sentido: Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. (destaque 

acrescido). Sobre o tema, é o entendimento dos tribunais: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE 

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM/OI. PROSSEGUIMENTO DO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Tendo sido 

constituído o fato gerador após 20/06/2016, não fica o crédito sujeito à 

recuperação judicial, devendo prosseguir o processo até a liquidação do 

valor do crédito, restando vedada a prática de quaisquer atos de 

constrição pelo Juízo de origem. “Com o crédito liquido, e após o trânsito 

em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem 

expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito”. Orientações retiradas do AVISO 

SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR, Ofício 

613/2018/OF. PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento nº 70076988286, Vigésima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado 

em 30/05/2018). Nesse mesmo viés: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIEMNTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. O caso dos 

autos diz respeito a crédito extraconcursal, uma vez que a decisão em 

cumprimento transitou em julgado em 21/06/2016. Portanto, liquidado o 

valor do crédito, deverá o juízo de origem expedir ofício ao juízo da 

recuperação judicial comunicando a necessidade de seu adimplemento, o 

qual será pago através de depósito judicial pela recuperanda nos autos de 

origem, na ordem cronológica do recebimento, em conformidade com o 

Ofício nº 613/2018. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo de 

Instrumento nº 70078163532, Décima Oitava Câmara Cível. TJ-RS – AI: 

70078163532 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 

30/08/2018). Sendo assim, faz-se necessário o PROSSEGUIMENTO do 

FEITO nos termos do que dispõe o ofício remetido pelo Juízo da 

Recuperação, uma vez que o crédito exequendo perseguido nos 

presentes autos é classificado em extraconcursal. Ademais, decorrido o 

prazo de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à 

execução, como é o caso dos autos, deverá o Juízo da recuperação 

judicial ser informado sobre a necessidade do pagamento do crédito. 

Dessa forma, considerando que o crédito é líquido e já ocorreu o lapso 

temporal para impugnação ao cumprimento de sentença, DETERMINO: I – 

EXPEÇA-SE OFÍCIO ao JUÍZO UNIVERSAL (7ª Vara Empresarial do Rio de 

Janeiro/RJ) comunicando a necessidade de pagamento do crédito 

extraconcursal, objeto dos autos, remetendo cópia da sentença/acordão, 

bem como da presente decisão e da memória de cálculo (ID. 14005817); II 

– Determino, ainda, a SUSPENSÃO do feito, até que seja informada acerca 

da satisfação da dívida, ocasião em que o processo será extinto. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 3 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO (ADVOGADO(A))

RODRIGO RIBAS COUTO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001276-65.2016.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO RIBAS COUTO - ME 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença em 

face de OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Devidamente intimada 

acerca do cumprimento de sentença, a parte executada apresentou 

impugnação, alegando a necessidade de suspensão do processo em 

razão do processamento da recuperação judicial. Nesse sentido, cumpre 

consignar que o crédito constituído nos autos diz respeito a crédito 

extraconcursal, uma vez que constituídos após a data do pedido de 

recuperação judicial (20/06/2016). A par disso, há orientação do juízo da 

recuperação judicial, através do Ofício nº 613/2018/OF, no seguinte 

sentido: Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. (destaque 

acrescido). Sobre o tema, é o entendimento dos tribunais: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE 

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM/OI. PROSSEGUIMENTO DO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Tendo sido 

constituído o fato gerador após 20/06/2016, não fica o crédito sujeito à 

recuperação judicial, devendo prosseguir o processo até a liquidação do 

valor do crédito, restando vedada a prática de quaisquer atos de 

constrição pelo Juízo de origem. “Com o crédito liquido, e após o trânsito 

em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem 

expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito”. Orientações retiradas do AVISO 

SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR, Ofício 

613/2018/OF. PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento nº 70076988286, Vigésima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado 

em 30/05/2018). Nesse mesmo viés: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIEMNTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. O caso dos 

autos diz respeito a crédito extraconcursal, uma vez que a decisão em 

cumprimento transitou em julgado em 21/06/2016. Portanto, liquidado o 

valor do crédito, deverá o juízo de origem expedir ofício ao juízo da 

recuperação judicial comunicando a necessidade de seu adimplemento, o 

qual será pago através de depósito judicial pela recuperanda nos autos de 

origem, na ordem cronológica do recebimento, em conformidade com o 

Ofício nº 613/2018. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo de 

Instrumento nº 70078163532, Décima Oitava Câmara Cível. TJ-RS – AI: 

70078163532 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 

30/08/2018). Sendo assim, faz-se necessário o PROSSEGUIMENTO do 

FEITO nos termos do que dispõe o ofício remetido pelo Juízo da 

Recuperação, uma vez que o crédito exequendo perseguido nos 

presentes autos é classificado em extraconcursal. Ademais, decorrido o 

prazo de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à 

execução, como é o caso dos autos, deverá o Juízo da recuperação 

judicial ser informado sobre a necessidade do pagamento do crédito. 

Dessa forma, considerando que o crédito é líquido e já ocorreu o lapso 

temporal para impugnação ao cumprimento de sentença, DETERMINO: I – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste 

aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito; II – Após, 

EXPEÇA-SE OFÍCIO ao JUÍZO UNIVERSAL (7ª Vara Empresarial do Rio de 

Janeiro/RJ) comunicando a necessidade de pagamento dos créditos 

extraconcursais, objeto dos autos, remetendo cópia da sentença/acordão, 

bem como da presente decisão e da memória de cálculo; III – Determino, 

ainda, a SUSPENSÃO do feito, até que seja informada acerca da 

satisfação da dívida, ocasião em que o processo será extinto; IV – TORNO 

SEM EFEITO a DECISÃO de ID. 14068804. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 3 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005575-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PESSOA BRITO (REQUERENTE)

CLAUDEMIR NARDIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI PEDROTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005575-17.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCO PESSOA BRITO 

REQUERIDO: ERNANI PEDROTTI Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por FRANCISCO PESSOA BRITO 

em face de ERNANI PEDROTTI. De proêmio, necessário se faz mencionar, 

que este Juízo não possui competência para processar e julgar o presente 

feito. Isso porque, a ação monitória possui rito especial, conforme o artigo 

700 e seguintes do CPC, o qual é INCOMPATÍVEL com a sistemática da 

justiça especializada. À vista disso, trago à baila o enunciado 8 do 

FONAJE que dispõe que: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”. Nesse diapasão, 

é o entendimento consolidado dos tribunais pátrios: RECURSO 

INOMINADO. PROCESSUAL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

AJUIZAMENTO NO JEC. RITO ESPECIAL. ART. 700 DO NCPC. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, DE OFÍCIO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, II, DA LEI Nº 

9.099/95. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71006570154, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Julgado em 21/02/2017) Para arrematar: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. RITO PRÓPRIO. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 51, 

INCISO II, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO, 

DE OFÍCIO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO. (Recurso Cível Nº 

71006483788, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 29/11/2016) Sendo assim, diante de todo o 

exposto e com o fito de não causar prejuízo às partes, a REDISTRIBUIÇÃO 

da PRESENTE AÇÃO é medida que se IMPÕE. Ex positis DECLARO a 

INCOMPETÊNCIA deste Juízo para conhecer, processar e julgar o presente 

feito, com espeque no artigo 3º da Lei nº 9.099/95, e por consequência, 

DECLINO da competência, devendo o feito ser redistribuído a uma das 

Varas Cíveis desta Comarca, em observância aos princípios da economia 

e da celeridade processual, à luz do disposto no art. 8º do CPC, com as 

devidas anotações e baixa no sistema informatizado “PJe”. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005863-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES MARIA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GESSICA LISBOA OLSZEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - 018.968.041-52 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANA DE OLIVEIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005863-62.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GESSICA LISBOA 

OLSZEWSKI PROCURADOR: INDIANARA DOS ANJOS ROCHA 

REQUERIDO: ROZANA DE OLIVEIRA ALVES Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

GESSICA LISBOA OLSZEWSKI em face de ROZANA DE OLIVEIRA ALVES. 

De proêmio, necessário se faz mencionar, que este Juízo não possui 
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competência para processar e julgar o presente feito. Isso porque, a ação 

monitória possui rito especial, conforme o artigo 700 e seguintes do CPC, o 

qual é INCOMPATÍVEL com a sistemática da justiça especializada. À vista 

disso, trago à baila o enunciado 8 do FONAJE que dispõe que: “As ações 

cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos 

Juizados Especiais”. Nesse diapasão, é o entendimento consolidado dos 

tribunais pátrios: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. AÇÃO 

MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO JEC. RITO ESPECIAL. 

ART. 700 DO NCPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, 

DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, II, 

DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 

71006570154, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 21/02/2017) Para arrematar: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. RITO PRÓPRIO. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 51, 

INCISO II, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO, 

DE OFÍCIO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO. (Recurso Cível Nº 

71006483788, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 29/11/2016) Sendo assim, diante de todo o 

exposto e com o fito de não causar prejuízo às partes, a REDISTRIBUIÇÃO 

da PRESENTE AÇÃO é medida que se IMPÕE. Ex positis DECLARO a 

INCOMPETÊNCIA deste Juízo para conhecer, processar e julgar o presente 

feito, com espeque no artigo 3º da Lei nº 9.099/95, e por consequência, 

DECLINO da competência, devendo o feito ser redistribuído a uma das 

Varas Cíveis desta Comarca, em observância aos princípios da economia 

e da celeridade processual, à luz do disposto no art. 8º do CPC, com as 

devidas anotações e baixa no sistema informatizado “PJe”. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010388-36.2016.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELLI RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença em face de OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. É cediço que 

a executada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Ademais, restou amplamente divulgada pelos meios de comunicação a 

recente HOMOLOGAÇÃO do plano de recuperação judicial APROVADO 

pelos credores do grupo empresarial, nos termos da DECISÃO publicada 

em 05/02/2018. Nesse interim, o plano de recuperação judicial apresenta a 

natureza de uma transação e, uma vez homologado, implica em 

NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao PEDIDO (20/06/2016) – Lei nº 

11.101/05, art. 59, “caput”. In casu, o crédito constituído na presente 

executio é POSTERIOR ao pedido de recuperação judicial (ID. 10409214) 

sendo assim, não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação 

aprovado em Juízo. Nesse mesmo viés, Fábio Ulhoa Coelho, ao comentar o 

artigo 49 da Lei de Falencias, afirma que: A recuperação atinge, como 

regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. 

Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter 

ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão 

absolutamente excluídos dos efeitos deste. Sendo assim, cumpre 

consignar que o crédito constituído nos autos diz respeito a crédito 

extraconcursal, uma vez que constituídos após a data do pedido de 

recuperação judicial (20/06/2016). A par disso, há orientação do juízo da 

recuperação judicial, através do Ofício nº 613/2018/OF, no seguinte 

sentido: Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. (destaque 

acrescido). Sobre o tema, é o entendimento dos tribunais: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE 

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM/OI. PROSSEGUIMENTO DO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Tendo sido 

constituído o fato gerador após 20/06/2016, não fica o crédito sujeito à 

recuperação judicial, devendo prosseguir o processo até a liquidação do 

valor do crédito, restando vedada a prática de quaisquer atos de 

constrição pelo Juízo de origem. “Com o crédito liquido, e após o trânsito 

em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem 

expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito”. Orientações retiradas do AVISO 

SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR, Ofício 

613/2018/OF. PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento nº 70076988286, Vigésima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado 

em 30/05/2018). Nesse mesmo viés: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIEMNTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. O caso dos 

autos diz respeito a crédito extraconcursal, uma vez que a decisão em 

cumprimento transitou em julgado em 21/06/2016. Portanto, liquidado o 

valor do crédito, deverá o juízo de origem expedir ofício ao juízo da 

recuperação judicial comunicando a necessidade de seu adimplemento, o 

qual será pago através de depósito judicial pela recuperanda nos autos de 

origem, na ordem cronológica do recebimento, em conformidade com o 

Ofício nº 613/2018. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo de 

Instrumento nº 70078163532, Décima Oitava Câmara Cível. TJ-RS – AI: 

70078163532 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 

30/08/2018). Sendo assim, faz-se necessário o PROSSEGUIMENTO do 

FEITO nos termos do que dispõe o ofício remetido pelo Juízo da 

Recuperação, uma vez que o crédito exequendo perseguido nos 

presentes autos é classificado em extraconcursal. Nesse diapasão, 

decorrido o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença ou 

embargos à execução, como é o caso dos autos, deverá o Juízo da 

recuperação judicial ser informado sobre a necessidade do pagamento do 

crédito. Ademais, no que tange aos valores bloqueados nas contas da 

requerida em ID. 10941497, faz-se necessária a devida restituição em 

favor da empresa executada, motivo pela qual DEFIRO a impugnação à 

penhora de ID. 11426484. Dessa forma, considerando que o crédito é 

líquido e já ocorreu o lapso temporal para impugnação ao cumprimento de 

sentença, DETERMINO: I – EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor 

da parte EXECUTADA (OI S.A) para levantamento dos valores indicados 

no ID. 10941497. II - INTIME-SE a parte exequente para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, no prazo 

de 10(dez) dias. III - Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o 

que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado 

o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente 

ALVARÁ em favor da parte EXECUTADA. IV - INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste aos autos o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito; V – Após, EXPEÇA-SE 

OFÍCIO ao JUÍZO UNIVERSAL (7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ) 

comunicando a necessidade de pagamento dos créditos extraconcursais, 

objeto dos autos, remetendo cópia da sentença/acordão, bem como da 

presente decisão e da memória de cálculo; VI – Determino, ainda, a 

SUSPENSÃO do feito, até que seja informada acerca da satisfação da 

dívida, ocasião em que o processo será extinto. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 4 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011001-90.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZALETE SANDERS DOS SANTOS (REQUERENTE)

VALDESON PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IT ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011001-90.2015.8.11.0015. REQUERENTE: IZALETE SANDERS DOS 
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SANTOS REQUERIDO: IT ALIMENTOS LTDA - EPP Vistos, etc. I - 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; II - JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; III - Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o 

executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, 

do CPC); IV - Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - 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; VI - 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, 4 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011679-42.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN DA SILVA CALHAU BERGAMO (EXEQUENTE)

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DEMONTIEI LUNA (EXECUTADO)

MARCILENE SALETTE CARDIM (EXECUTADO)

STAR - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (EXECUTADO)

ERIKA AMORIM DE LUNA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011679-42.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: CARMEN DA SILVA CALHAU 

BERGAMO EXECUTADO: STAR - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS 

LTDA, FRANCISCO DEMONTIEI LUNA, MARCILENE SALETTE CARDIM, 

ERIKA AMORIM DE LUNA Vistos, etc. I - 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; II - JUNTE-SE aos autos cópia da operação; III - Caso se constate 

frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar 

embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); IV - Apresentada a defesa do 

executado, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias; V - 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; VI - 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, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007002-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMELI BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007002-83.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE 

SOUZA LTDA - ME EXECUTADO: OMELI BATISTA 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 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, 4 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010518-60.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

PISOTETO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA FINGER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010518-60.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: PISOTETO MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ANA CRISTINA FINGER Vistos, 

etc. I - 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; II - JUNTE-SE aos autos cópia 

da operação; III - Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o 

executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, 

do CPC); IV - Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - 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; VI - 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, 4 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013500-47.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO REGINALDO APRIGIO DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013500-47.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: JAIME PRADELA EXECUTADO: 

ANTONIO REGINALDO APRIGIO DE MELO Vistos, etc. I - 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; II - JUNTE-SE aos autos cópia da operação; III - 

Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o 

mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); IV - 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - 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; VI - 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, 4 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012151-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VENEZA SERVICOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012151-60.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VENEZA SERVICOS EIRELI - ME 

EXECUTADO: SANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA Vistos, etc. I - 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; II - JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; III - Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o 

executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, 

do CPC); IV - Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - 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; VI - 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, 4 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002068-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE LEHMEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002068-19.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: JAIME PRADELA EXECUTADO: 

RAFAEL JOSE LEHMEN Vistos, etc. I - 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; II - JUNTE-SE aos autos cópia da operação; III - Caso se constate 

frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar 

embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); IV - Apresentada a defesa do 

executado, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias; V - 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; VI - 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, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011190-68.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO (ADVOGADO(A))

ARLINDO MADALOZZO (EXEQUENTE)

LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011190-68.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: ARLINDO MADALOZZO 

EXECUTADO: RAFAEL DA SILVA Vistos, etc. I - 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; II - JUNTE-SE aos autos cópia da operação; III - 

Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o 

mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); IV - 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - 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; VI - 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, 4 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010796-66.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR LIMA BESSA (EXEQUENTE)

DANIELLE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMBRASIL TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010796-66.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: JURANDIR LIMA BESSA 

EXECUTADO: SIMBRASIL TRANSPORTES LTDA - EPP 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 

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, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012854-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN EDUARDO MENDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012854-03.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: RENAN EDUARDO MENDES 

DOS SANTOS 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 
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RENAJUD, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indique 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, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002498-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

LAYSA MILLENA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002498-34.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: LAYSA MILLENA DOS SANTOS 

EXECUTADO: TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 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 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, 4 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AURICELIA PEREIRA DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

ADALTON VITAL PEREIRA (ADVOGADO(A))

CELIO ROBERTO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDO GALLINA (ADVOGADO(A))

JOSIAS FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

JAQUELINE SALETE PEDROSKI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000718-93.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CELIO ROBERTO BATISTA DA 

SILVA, AURICELIA PEREIRA DA SILVA BATISTA REQUERIDO: JOSIAS 

FERREIRA DA SILVA Vistos, etc. I - Em análise detida dos autos, verifico 

que houve um equívoco no bloqueio via BACEN-JUD, em razão disto 

DEFIRO uma nova busca de penhora on-line via BACEN-JUD em nome do 

executado, nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação; III - Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 

dias (art. 915, do CPC); IV - Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; V - 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; VI - 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, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012037-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETTE MARCILIO (REQUERENTE)

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI 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: 

8012037-36.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO DONIZETTE 

MARCILIO REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Em ID. 11161353 o executado 

informa nos autos o adimplemento quanto à obrigação de fazer, objeto da 

presente ação. 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”, sem maiores delongas, DECLARO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO, 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. Após o trânsito em julgado, não havendo 

outras providências a serem adotadas na presente demanda, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 3 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010412-11.2009.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI (ADVOGADO(A))

ALMIR ESTEVAO TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

MARINALVA DE MATOS SANTANA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010412-11.2009.8.11.0015. EXEQUENTE: ALMIR ESTEVAO TEIXEIRA 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença proposta em face da empresa OI S.A. É cediço que a 

executada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Diante disso, cobra relevo consignar que o crédito objeto da presente 

“executio” está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Explico. 

Recentemente, restou amplamente divulgada a homologação do plano de 

recuperação judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, 

con fo rme  pod e  s e r  c o n f i r m a d o  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br. À vista disso, o plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação e, uma vez 

homologado implica em NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao 

PEDIDO. (20/06/2016) – Lei n. 11.101/05, art. 59, “caput”. Por tais razões, 

o Colendo Superior Tribunal de Justiça já emitiu parecer orientando que, 

concedida a recuperação judicial, as execuções individuais devem ser 

EXTINTAS, uma vez que não havia hipótese jurídica para seu 

prosseguimento. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM/OI. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO CONCRETO. EXTINÇÃO DO 

FEITO. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE EMITIR CERTIDÃO DE 

CRÉDITO. Nos termos do Ofício 613/2018/OF, os processos que tiverem 

por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor 

do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado, o juízo de 

origem deverá emitir certidão de crédito e extinguir o processo para que o 

credor concursal possa habilitar nos autos da recuperação judicial de 

modo a que o crédito respectivo seja pago na forma do plano de 

recuperação judicial. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível nº 70078627783, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 

19/09/2018). (destaque acrescido) Nesse diapasão, considerando que a 
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decisão homologatória do plano constitui título executivo judicial (Lei nº 

11.101/05, art.59, §1º), não há viabilidade jurídica para a retomada do 

presente feito. Isso porque, TODOS os CREDORES CONCURSAIS da 

empresa executada DEVEM se SUBMETER ao plano homologado pelo juízo 

universal, em observância aos objetivos do processo de recuperação 

judicial. Acerca do tema explica Fábio Ulhoa Coelho: Em princípio, todos os 

credores anteriores ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos 

efeitos do plano de recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se 

haviam oposto ao plano e votado por sua rejeição devem curvar-se à 

decisão judicial respaldada na maioria dos credores. Não têm outra 

alternativa. (Curso de Direito Comercial, v. 3: direito de empresa. 15ª ed. 

São Paulo, Saraiva, 2014, p. 439). Nessa mesma linha de raciocínio, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece que: Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria. (Nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Sendo assim, diante de todo o exposto e 

considerando a impossibilidade de retomada da execução, eis que o título 

executivo que instrui o presente feito é ANTERIOR ao PEDIDO de 

recuperação judicial - 20/06/2016 (ID. 2009117), sujeitando-se, por 

consectário, aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo, se 

perfaz nestes autos a PERDA do INTERESSE DE AGIR, o que não conduz 

a presente demanda a outro destino, senão a extinção. Ademais, no que 

tange aos valores bloqueados nas contas da requerida em ID. 11076865, 

faz-se necessária a devida restituição em favor da empresa executada. 

Ex positis, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

em razão da PERDA do INTERESSE DE AGIR, com fulcro no art. 485, inciso 

VI, do CPC/2015. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte 

EXECUTADA (OI S.A) para levantamento dos valores indicados no ID nº 

11076865. INTIME-SE a parte exequente para, nos termos do Provimento n. 

68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente 

impugnação ou recurso quanto a presente decisão, no prazo de 10(dez) 

dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor 

da parte EXECUTADA. EXPEÇA-SE a competente CERTIDÃO DE CRÉDITO 

em favor da parte autora, para os fins do Enunciado n.º 51 do FONAJE. 

Sem custas ou despesas processuais. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 4 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008930-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO QUINTINO NOBRE MOTA (REQUERENTE)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI (ADVOGADO(A))

ANDREI TEICHEIRA TURRA (REQUERENTE)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Judiciário (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008930-35.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANDREI TEICHEIRA TURRA, 

RENATO QUINTINO NOBRE MOTA REQUERIDO: JUDICIÁRIO Vistos, etc. Os 

autos me vieram conclusos para homologação de transação extrajudicial. 

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, 

da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta constato que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Com 

efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes, para 

que produza os seus efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o 

artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 

9.099/95, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da 

Lei 9.099/95). Consigno que não há necessidade de intimação das partes 

da sentença homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do 

FONAJE. Proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as 

baixas necessárias, expedindo o competente ALVARÁ, caso seja 

necessário. Publique-se. Cumpra-se. SINOP, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008289-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZ DE AMORIM DIAS & AMORIM DIAS LTDA (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROBERTO DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008289-47.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LUZ DE AMORIM DIAS & 

AMORIM DIAS LTDA EXECUTADO: EDUARDO ROBERTO DOS REIS Vistos, 

etc. Compulsando os autos verifico que as partes resolveram por fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo 

acostado nos autos (ID. 15739029). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da 

análise atenta dos autos, constato que referido acordo fora pactuado em 

termos contra os quais não transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO 

por sentença o acordo firmado entre as partes, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, 

do Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da Lei 9.099/95). 

Consigno que não há necessidade de intimação das partes da sentença 

homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. 

Proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias, expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. 

Publique-se. Cumpra-se. SINOP, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 228941 Nr: 5003-83.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA FERREIRA, BRUNO FERREIRA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, JOSÉ MAGALHÃES PINHEIRO - OAB:20847

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado José 

Magalhães Pinheiro, para que no prazo de cinco dias, se manifeste nos 

termos do art. 422 do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169856 Nr: 4976-08.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR CRISTIANO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENER FELIPE 

FELIZARDO E SILVA, para devolução dos autos nº 

4976-08.2012.811.0015, Protocolo 169856, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235720 Nr: 9235-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCIO LIMA PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARLUCIO LIMA PAES, Cpf: 

60979518253, Rg: 000547045, Filiação: Gladise Lima de Mendonça e Jose 

Carlos Martins Paes, brasileiro(a), funcionário publico, Telefone 

66-8142-2415. 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: Consta que no dia 13 de junho de 2015, por volta das 

20h30min, na residencia localizada na Rua dos Gerânios, n 865, casa 08, 

bairro Residencial Advanced, nesta cidade e Comarca de Sinop-MT, o 

denunciado MARLUCIO LIMA PAES, consciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, entrou, durant a noite, contra a vontade 

de quem de direito, em casa alheia, pertecente a vítima Deborah 

Fernandes da Silva, sua ex-convivente, e, na sequencia, com emprego de 

violência domestica, ofendeu a integridade corporal da vítima, causando 

as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito e 

mapa topografico (39/40 e 41).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 03 de outubro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297395 Nr: 6853-07.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE HOFFEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MICHELE HOFFEMANN, Filiação: Rosa da 

Silva e Ezequias Hoffmann, data de nascimento: 04/08/1996, brasileiro(a), 

natural de Gaspar-SC, solteiro(a), garçonete, desempregada, Telefone 

66-9688-1001 -dudame. 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: Consta que no dia 21 de abril de 2017, por volta das 

21h00min, na Rua Carlos Eduardo, Quadra 40, bairro Jardim São Paulo, 

nesta cidade e comarca de Sinop-MT, a denunciada MICHELLE 

HOFFEMANN, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, 

mantinha sob sua guarda arma de fogo, de uso permitido, sem autorização 

e em desacordo com determinação legal ou regular, no interior de sua 

residencia, conforme auto de apreensão (fl. 07) e laudo pericial de exame 

de eficiência de arma de fogo (fls. 23/24)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 03 de outubro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 311493 Nr: 7548-10.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, JULIO CESAR ESQUIVEL - OAB:MT/19.211

 Certifico e dou fé que considerando o permissivo legal, de acordo com a 

decisão de fls. 394/395-v é apresente para intimar o advogado ANTONIO 

FERREIRA DINIZ, OAB/MT n° 16.355, para que se manifeste nos autos no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 301068 Nr: 9065-98.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar o 

douto causídicos, Dr. Névio Pegoraro OAB/MT n. 6904-B/MT, para que 

informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o atual endereço do reeducando, eis 

que no endereço informado no petitório de fls. 158, o mesmo não foi 

encontrado.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 329580 Nr: 9183-40.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MENEZES, GABRIEL MENEZES 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - 

OAB:16.428/MT

 Considerando que, conforme informado pelo Delegado de Polícia Federal 

Gabriel Costa de Jesus em 27.9.2018 (f. 202), "o Escrivão de Polícia 

Federal Fabrício Alencar Araripe Lobo está em serviço na DPF/SIC/MT e à 

disposição para prestar depoimento ao Juízo" [sic], designo audiência de 

inquirição da referida testemunha policial federal para 18.10.2018 

(quinta-feira), às 16:45 horas.

Desentranhem-se os documentos juntados às fls. 203/216, remetendo-os 

ao Distribuidor para distribuição, registro e autuação do respectivo 

processo Executivo de Pena, mercê dos artigos 983 e seguintes da 

CNGCGJ/MT, ressaltando que deve ser distribuído a este Juízo da 4ª Vara 

Criminal, por se tratar de condenação pelo crime previsto no art. 33, 

"caput", da Lei nº 11.343/2006.

Requisite-se o réu preso à direção da penitenciária local e intimem-se a 

testemunha, o réu solto e o Ministério Público, observando-se o disposto 

nos artigos 1.388 e 980, §§ 1º e 4º da CNGCGJ/MT e 351 c.c. 370, do CPP.

Determino aos advogados dos réus, em 05 (cinco) dias, regularizarem a 

representação processual, dado o conflito entre as teses defensivas, 

conforme já determinado em 28.8.2018 (f. 147), intimando-os, no mesmo 

ato, acerca da presente decisão.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 337171 Nr: 14197-05.2018.811.0015
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN LUBAWSKI MACHADO, JESSICA DE 

SOUZA GONÇALVES BURITI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT, PAULO ROBERTO RONDON SILVA - OAB:MT nº 

19.519-0

 Cuida-se de Ação Penal distribuída em 28.9.2018, após oferecimento de 

denúncia pelo Ministério Público (f. 100), imputando aos denunciados 

Willian Lubawski Machado e Jessica de Souza Gonçalves Buriti a prática 

dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Entretanto, antes mesmo do oferecimento da denúncia pelo Ministério 

Público, haviam sido requisitadas, em 27.9.2018, via malote digital, 

informações pelo Desembargador Gilberto Giraldelli, visando instruir os 

autos do HC nº 1010803-18.2018.8.11.0000.

Pois bem. Sem mais delongas, remetam-se, com urgência, as informações 

requisitadas pelo Desembargador Gilberto Giraldelli, visando instruir os 

autos do HC nº 1010803-18.2018.8.11.0000.

Dando prosseguimento ao feito, em observância ao artigo 55 da Lei nº 

11.343/2006, notifiquem-se os acusados para oferecerem defesa prévia, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Determino aos advogados Audiney Rodrigues Fernandes, OAB/MT 18.677, 

Getúlio Gediel dos Santos, OAB/MT 16.948 e Paulo Roberto Rondon, 

OAB/MT 19.519, em 05 (cinco) dias, apresentarem os respectivos 

instrumentos de mandato, visando regularizar a representação 

processual, promovendo-se o cadastramento dos referidos causídicos, 

junto ao Sistema “Apolo”, para futuras intimações.

Transcorrido o prazo, inertes os advogados dos denunciados, nomeio, 

desde logo, defensor público para apresentar a defesa prévia, 

concedendo-lhe vista dos autos, pelo prazo legal (Art. 55, § 3º, Lei 

11.343/2006).

Observem-se e cumpram-se os artigos 975, 1.373, II e III, §§ 3º e 4º, todos 

da CNGCGJ/MT.

Com relação ao pedido de quebra de sigilo de dados e informações 

contidas nos aparelhos de telefonia móvel apreendidos em poder do 

denunciado, embora constitucionalmente assegurado (CRFB, art. 5º, XII) o 

sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e 

das comunicações telefônicas não é absoluto.

Assim como a interceptação telefônica (Lei nº 9.296/96), a quebra do 

sigilo de dados e comunicações telefônicas é autorizada quando 

necessária para prova em investigação criminal ou instrução processual 

penal, notadamente em se tratando de crimes punidos com pena de 

reclusão e estando presentes indícios suficientes da autoria delitiva.

Na hipótese, a diligência se mostra imprescindível e necessária, 

notadamente considerando a informação prestada pelo usuário de drogas 

Celso Jesus Morais Junior de que teria combinado a entrega do 

entorpecente pelo aplicativo “whatsapp” (f. 32).

Diante disso, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público em 

28.9.2018 (fls. 100/102) e determino o “encaminhamento dos aparelhos 

celulares apreendidos (fl. 59) à Delegacia de Polícia Civil com a finalidade 

de que seja realizada perícia técnica visando a degravação de dados 

relacionados aos registros existentes nos referidos aparelhos, tais como: 

vídeos, ligações telefônicas, agenda e MENSAGENS, que tenham relação 

com o tráfico de entorpecentes (compra, venda, oferta de drogas, etc.” 

[sic, f. 102].

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público (itens 2, 3 e 4 

- f. 100).

Cumpra-se e intimem-se.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Processo n. º 2138-78.2005.811.002 – CÓDIGO 79498

 INTIMAÇÃO DO DR. OZANA BAPTISTA GUSMÃO, OAB/MT N.º4.062, para 

que tome ciência que o processo n. º 2138-78.2005.811.002 – CÓDIGO 

79498, da Primeira Vara de Família da Comarca de Várzea Grande – MT, 

arquivado na caixa 423, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 27/09/2018.

Processo n. º 4800-34.2013.811.0002 – CÓDIGO 308815

 INTIMAÇÃO DO Dra. FABRICIA DE O. LIMA GOMES, OAB/MT N.º22810, 

para que tome ciência que o processo n. º 4800-34.2013.811.0002 – 

CÓDIGO 308815, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca 

de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 958-A, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 27/09/2018.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000124-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

GIZELI BEZERRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1000124-84.2017.8.11.0002; Valor causa: $55,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[Inventário e Partilha]; Certifico que, em razão da 

resposta do Ofício da CEF, intimo a parte autora para manifestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003076-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DA PENHA ALLIEND (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OCIMAR PEDROSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1003076-02.2018.8.11.0002; Valor causa: $957.00; Tipo: Cível; Espécie: 

DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Dissolução]; Certifico que devidamente citado 

por edital, decorreu "in albis" o prazo para o Requerido apresentar 

contestação, razão pela qual, intimo a parte autora para manifestar-se no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005725-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. A. S. (AUTOR(A))

K. N. M. D. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Mônica de Almeida Silva e Marcos Fernando da silva, ambos 

qualificados, ajuizaram a presente AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL COM CONVERSÃO EM CASAMENTO, aduzindo, em síntese, que 

vivem em união estável desde 17 de janeiro de 2014, de forma ininterrupta 

e com a única e exclusiva finalidade de constituir família, inclusive 

recentemente tiveram uma filha – Manuela de Almeida Silva, nascida em 30 

de março de 2018. Acostam aos autos, declarações de testemunhas que 

comprovam a referida união; bem assim as certidões de nascimento 

atualizadas de ambos. Ao final pugnaram pela procedência do pedido, com 

o consequente reconhecimento de sua união estável e sua conversão em 

casamento. A petição inicial foi instruída com procuração e documentos 

necessários à sua propositura. O Ministério Público manifestou-se pela 

designação de audiência de conciliação. Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o parecer do d. 

representante do Ministério Público, no sentido de designar audiência de 
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conciliação, entendo ser contraproducente no presente caso, uma vez 

que o feito encontra-se devidamente instruído, não restando aos 

requerentes a produção de outras provas, quer de fato ou de direito, 

capazes de modificar o que consta dos autos, sendo desnecessária 

dilação probatória, comportando julgamento do processo no estado em 

que se encontra. Ademais, as partes estão sob o manto da jurisdição 

voluntária, cujo pedido por elas pleiteado é juridicamente possível e não 

viola nenhuma norma vigente. Como é sabido, para o reconhecimento da 

união estável é necessário que se demonstre o objetivo de se constituir 

família de forma cabal, robusta e contundente. A legitimidade ao pleito e a 

inexistência dos impedimentos previstos no art. 1.521 do Código Civil, 

notadamente o inciso VI, encontram-se comprovados pela juntada das 

certidões de nascimento dos autores 5507310 e 5507349, dando conta 

que são solteiros. Os requerentes afirmam que vivem em união estável, 

sob o mesmo teto, como marido e mulher, desde 17 de janeiro de 2014, 

sendo, a união, pública, contínua e com o objetivo de constituir família. 

Nesse ínterim, dispõe o art. 226, §3º, da Constituição Federal: Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 3º - 

Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento. Por sua vez, o artigo 1.723 do Código Civil 

dispõe que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. A 

estabilidade da relação, portanto, deve ser verificada em cada caso 

concreto sendo necessário apenas um dos elementos previstos na lei, ou 

seja, o que se indaga é se há uma vivência em comum, o que é 

incompatível com a relação momentânea, passageira ou acidental. No caso 

em foco, tem-se que as provas carreadas aos autos demonstram a 

existência de união estável entre os requerentes, alicerçada em vasto 

lastro probatório inserto ao caderno processual. A esse respeito as 

declarações de id. 14022721, 14022741e 14022755, confirmam a tese dos 

requerentes de que a relação entre eles estabelecida se pauta em uma 

convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de 

constituição de família. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto: DIREITO 

DE FAMÍLIA. DEMANDA VISANDO CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM 

CASAMENTO POR VIA JUDICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

CORRETA. {...} O texto constitucional, em seu art. 226 § 3º da CRFB, 

protege a instituição civil da união estável declarando expressamente que 

deve ser facilitada a sua conversão em casamento, tendo em vista 

também ser reconhecida e protegida a entidade familiar como base da 

sociedade. Ademais, vale ressaltar, que a Conversão pretendida pelos 

conviventes encontra-se expressamente prevista no art. 1726 do Código 

Civil. {...}Nesse passo, uma vez comprovado o preenchimento dos 

requisitos para a conversão pretendida pelos conviventes, quais sejam a 

comprovação da união estável e a inexistência de impedimento que 

inviabilize o matrimônio, não pode haver óbice ao acolhimento do pleito 

autoral, cabendo o registro de que foi cabalmente demonstrada nos autos 

a ausência de qualquer impedimento do gênero. Recurso manifestamente 

improcedente, ao qual se nega seguimento com fulcro no art. 557, do 

Código de Processo Civil. (TJ-RJ - APL: 00016413820148190063 RJ 

0001641-38.2014.8.19.0063, Relator: DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO, 

Data de Julgamento: 25/05/2015, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: 28/05/2015 00:00) E mais. Nos termos do artigo 487, inciso III, 

ALÍNEA ‘b’, do CPC: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: 

(...) III –homologar: (...) b) a transação. Assim, tendo em vista que o acordo 

entabulado preserva suficientemente os interesses das partes, bem como 

não viola qualquer norma legal vigente, tenho que o mesmo deve ser 

homologado. Ante o exposto, com fulcro no art. 200 do CPC, Homologo o 

acordo celebrado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos e, por conseguinte, declaro existente a união estável entre Mônica 

de Almeida Silva e Marcos Fernando da silva, JULGando extinto O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 487, 

inciso iII, alínea ‘b’, do CPC. Isento as partes do pagamento de custas e 

emolumentos judiciais, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos 

termos da Lei 1.060/50. Após as formalidades legais, encaminhe-se o feito 

à Diretoria do Foro desta Comarca para conhecimento e apreciação do 

pedido de conversão da união estável em casamento, nos termos do item 

8.4.5 da CNGCE, consignando, inclusive, que a requerente não pretende 

alteração do nome. PUBLIQUE-SE. INTIME(m)-SE. CUMPRA-SE.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003253-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BERTASSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILSON GALEANO VILLALBA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª 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 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE 

ANTONIO BEZERRA FILHO PROCESSO n. 1003253-97.2017.8.11.0002 

Valor da causa: $3,600.00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO 

(99) POLO ATIVO: Nome: VIVIANE BERTASSI POLO PASSIVO: Nome: 

ADAILSON GALEANO VILLALBA FINALIDADE: efetuar a citação do polo 

passivo, 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 (quinze) 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: Afirma a Requerente que casou se com o 

Requerido em 29/06/2012, estão separados de fato há cerca de 2 (dois) 

anos e da união tiveram uma filha menor, V. E. B. Não adquiriram bens. 

Requer a procedência da ação, com a decretação do Divórcio. 

DESPACHO/ DECISÃO:I- Recebo o aditamento (evento n.º 11716995), na 

forma do artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil.iI- Deixo de 

designar sessão de conciliação/mediação por ocasião da modalidade de 

citação a ser perfectibilizada.III- Cite-se e intime-se a parte requerida, por 

edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC para, querendo, contestar a 

presente ação (art. 231, Iv do CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, 

consignando as advertências insertas nos artigos 257, inciso IV e 344, do 

CPC.IV- Fixo o prazo do edital em trinta (30) dias, o qual correrá da data da 

primeira publicação (CPC, art. 257, inciso III, parte final).V- Decorrido o 

prazo do edital sem manifestação da parte requerida, desde já, em 

conformidade com o artigo 72 inciso II do CPC, nomeio curadora especial 

um(a) dos Defensores Públicos oficiantes nesta Comarca, para contestar 

a presente ação no prazo legal.VI- 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, ANA PAULA PIRES DE CAMARGO 

MACHADO, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004581-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA (ADVOGADO(A))

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAGO CIRQUEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1004581-62.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Aos Advogados da Parte 

Autora para manifestar/impugnar no prazo legal. Várzea Grande/MT, 4 de 

outubro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007814-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BORTOLETI (REQUERENTE)

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO (ADVOGADO(A))

SABRINA LUZIA FIUZA METELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007814-33.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Intimem-se as partes requerentes, através do seu Patrono, para 

trazer aos autos, em 10 dias, cópia de sua certidão de nascimento ou de 

casamento, recente, comprovando a ausência de impedimento ao 

reconhecimento da união estável, bem ainda, devem trazer aos autos 

declarações de testemunhas, com firma reconhecida, dando conta da 

união e o período. Havendo interesse das partes, poderá ser homologado 

o acordo de partilha de bens, sem reconhecimento expresso da união e 

sua dissolução. Com a manifestação, conclusos. Cumpra-se.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437819 Nr: 5583-21.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PTAL, VDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEAN BRITO LOPES, Cpf: 62968173120, 

Rg: 2045832-0, brasileiro(a), divorciado(a), fotógrafo/segurança, Telefone 

65-9809-409. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 3.572,32 (Tres mil e quinhentos e setenta e dois reais e 

trinta e dois centavos)

 - Poupança - 030.004.531-05 - Pedro Thiago Alves Lopes - 00003347-7 - 

1695 - Caixa Econômica Federal

Despacho/Decisão: VISTOS etc.Indefiro, por ora, a citação do executado 

por edital. Em consulta ao Sistema SIEL, foi localizado mais um possível 

endereço do executado, anexo.Cite-se.Em caso de não localização, 

cite-se o executado, por edital com prazo de 20 dias. Decorrido o prazo 

para pagamento, o que deverá ser certificado, remeta-se o feito a um dos 

Advogados do escritório da FAUSB, a quem nomeio curador especial em 

favor do devedor citado por edital.Com a defesa, diga o credor e o 

Ministério Público.Sem prejuízo do contido acima, oficie-se à Caixa 

Econômica Federal requisitando informação a respeito de saldo de FGTS e 

respectivo bloqueio, à título de arresto, até o valor em execução. Após, 

conclusos.Anote-se o endereço da parte credora ( f ls . 

56).Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 2018.CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 03 de outubro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 372882 Nr: 21484-97.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVDSBDM, ACFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO NUCLEO DE ALTA FLORESTA - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte exequente para que no prazo de 

10 (dez) dias manifeste nos autos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 431711 Nr: 1960-46.2016.811.0002

 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: HNDJ, JRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILTON SOARES MAIA - 

OAB:25085-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYS FERREIRA RANDO - 

OAB:25127/O

 Processo nº. 1960-46.2016.811.0002.

Código nº. 431711.

VISTOS etc.

A Ação de Regulamentação de Guarda deve ocorrer em processo 

apartado e não no bojo da presente ação, motivo pelo qual indefiro os 

pedidos formulados às fls. 62/68.

 Determino o desentranhamento da petição de fls. 62/68 e sua entrega a 

Subscritora, eis que com o Processo Judicial Eletrônico – PJE, não é 

possível a distribuição de processos físicos.

 Após, ao arquivo.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 03 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 386240 Nr: 2774-92.2015.811.0002

 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: SANDRA MARIA MENDES DE MORAES, MAGNO 

MARQUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADIR CARLOS MENDES, KELY CAROLINA 

DE OLIVEIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 .FUNDAMENTO E DECIDO.O Núcleo de Práticas Jurídicas-UNIVAG foi 

nomeado para proceder apenas à defesa da requerida citada por 

edital.Assim sendo, intime-se a requerida Kely Carolina de Oliveira Mendes 

pelo curador especial, para que compareça à audiência de instrução e 

julgamento.Considerando que o requerido Joadir Carlos Mendes foi citado 

pessoalmente (fls. 72/73), e quedou-se inerte, deixando transcorrer "in 

albis" o prazo para contestação, decreto-lhe a REVELIA, sem, contudo, 

aplicar-lhe os efeitos (art. 345, inciso II do CPC/2015).Presentes as 

condições da ação, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das 

partes e interesse processual, possível o prosseguimento do feito em 

seus ulteriores termos. Em conformidade com o disposto no art. 357, 

incisos I a V, do CPC/2015, passo a fixar os pontos controvertidos e 

determinar as provas que serão produzidas em audiência de instrução e 

julgamento.As questões sobre as quais recairão as provas são: o melhor 

interesse da criança.Designo audiência de instrução e julgamento para 

data de 11 de Dezembro de 2018, às 14 horas 20 minutos.Intimem-se as 

partes para prestar depoimento pessoal.Autorizo a produção de prova 

testemunhal, devendo, o rol – que deve preencher os requisitos do art. 

450, do CPC, abaixo transcrito -, ser apresentado no prazo de 15 dias a 

contar da intimação para audiência de instrução e julgamento (art. 357, § 

4º, do CPC).(...);V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454.§ 

5o A testemunha que, intimada na forma do § 1o ou do § 4o, deixar de 

comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento.Expeça-se o necessário à realização do ato, 

intimando-se todos.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 04 de Outubro de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 411 de 547



 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 312132 Nr: 8227-39.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAP, NOEMIA ALVES AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZIO NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA ROSA DE AZEVEDO 

OLIVEIRA SECCHI - OAB:170025

 VISTOS etc.

Defiro como requerido (fls. 113, 162v e 167).

Designe-se audiência com a Sra. Conciliadora com vistas à conciliação.

Suspendo por hora o mandado de prisão civil do executado.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 04 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 413058 Nr: 18383-18.2015.811.0002

 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: JDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSB - FACULDADES 

INTEGRADAS DESEMBARGADOR SÁVIO BRANDÃO - OAB:

 VISTOS etc.

Ciência às partes do retorno dos autos.

 Quando da remessa dos autos a este Juízo (02/10/2017-fls. 71), o jovem 

já havia atingido a maioridade.

Remeta-se ao Ministério Público.

Nada sendo requerido e certificada a averbação do divórcio, arquive-se o 

feito com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 04 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 318240 Nr: 14589-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA CRISTINA CAPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS ISAAC CAPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARRÓS MORENO - OAB:MT 10.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Inventário.

A ação foi ajuizada em data de 04/07/2013 (fls. 05).

O processo aguarda diligência da Inventariante desde o mês de Agosto de 

2017 (fls. 69).

Novamente intimada, por seu patrono, a Inventariante quedou-se inerte e 

não foi localizada para intimação pessoal (fls. 71, 74/75).

Todos os herdeiros são maiores e capazes e a partilha pode se dar via 

Cartório Extrajudicial.

Assim sendo, considerando que o feito se arrasta desde o ano de 2013, 

e, diante da inércia da autora em promover os atos necessários ao 

deslinde do feito, e, ainda, considerando a impossibilidade do processo 

permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

 Isentos de custas, eis que defiro a AJG (fls. 07, item “d”).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 04 de Outubro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008028-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. P. M. (ADVOGADO(A))

S. F. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE FIGUEIREDO OAB - 010.437.751-88 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. M. F. (RÉU)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1008028-24.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão datada de 04 de setembro de 2018 (Id.15166818), 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência 

de conciliação para o dia 13 de Novembro de 2018 às 16h30 Várzea 

Grande, 04 de Outubro de 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002882-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA REGINA RAGNINI (ADVOGADO(A))

FRANCISLENE FRANCA MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES (ADVOGADO(A))

CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA (ADVOGADO(A))

THIAGO FLAVIO NUNES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1002882-02.2018.8.11.0002 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 

da Manifestação juntada em ID15138910 pelo curador nomeado. 

Outrossim, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, 

impulsiono estes autos à parte autora para manifestar, em 15(quinze) dias, 

pelo que entender de direito; especialmente acerca do certificado sob 

ID14393008. VÁRZEA GRANDE, 4 de outubro de 2018. Assinado 

Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria Sede do 

juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, 

Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 

– e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 399489 Nr: 11046-75.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLDS, YPSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE ROCHA - 

OAB:8.004 MT, FRANCIELE KARINE SILVA ROMANHOLI - OAB:17045/E, 

MARIA EUGENIA DE BARROS ARRUDA E SILVA - ESTAGIÁRIA - 

OAB:OAB/MT 17592-E, STELA CUNHA VELTER - UNIVAG - OAB:4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiany Cebalho Corrêa 

Barbosa - OAB:19.634 OAB/MT

 Vistos etc.Defiro a gratuidade de Justiça, com escoro no art. 98 do 
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CPC/2015. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por DAVY 

LUIS SOUZA DE MORAES, representado por sua genitora, Sr.ª YASMIM 

PATRÍCIA SOUZA SANTOS, em face de ALEX SANDRO CAMPOS DE 

MORAES, pelos ritos da coerção pessoal (fls. 119/121) e da expropriação 

de bens (fls. 138/140)..Deste modo, determino a intimação da parte 

exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias emende a inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único do CPC/2015, adequando o pedido ao 

procedimento correto estabelecido em lei, indicando os meses que 

pretende executar a obrigação, sob pena de indeferimento do 

pedido.Ademais, para que a parte exequente não seja ainda mais 

prejudica pela falta de conhecimento de sua representante legal, determino 

o processamento do cumprimento de sentença pelo rito da penhora, da 

seguinte forma:1)Rito Penhora (artigo 523, Código de Processo Civil): 

intime-se o executado para pagamento da prestação alimentícia 

compreendida pelos meses de Junho/2015 a Agosto/2017, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de penhorar tantos bens quanto necessário para 

satisfação do débito;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 colha-se 

manifestação do Ministério Público Estadual e em seguida, concluso. 

Intime-se.Cumprida a emenda, proceda-se as expedições necessárias e 

volva-me concluso.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 306102 Nr: 1845-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELINA FREITAS 

RIBEIRO-DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO - OAB:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 54 f/v, na forma requerida, pelo que determino a 

intimação pessoal da exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

do processo (artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil).

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Decorrido o termo, ouça-se o representante do Ministério Público e, após, 

concluso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 274716 Nr: 17717-56.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVVS, BLVS, AEV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO COBERLINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Sumiyoshi 

Kawatake - OAB:10234/MT, MICHELLE FERNANDA FORTES - 

OAB:OAB/MT 10519

 Vistos etc.

 Acolho in totum o parecer ministerial de fl. 122, pelo que determino a 

intimação pessoal da parte autora no endereço informado à fl. 123 para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se interesse no 

prosseguimento do feito, bem como cumpra a determinação de fl. 112, sob 

pena de extinção do processo (art.485, III, § 1º, do Código de Processo 

Civil).

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (art. 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma finalidade.

Decorrido o termo, ouça-se o representante do Ministério Público e, após, 

concluso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 331124 Nr: 27413-48.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVL, CVL, WMDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:

 Vistos etc.

 Acolho in totum o parecer ministerial de fl. 65, pelo que determino a 

intimação pessoal da parte autora no endereço informado à fl. 65 para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se interesse no 

prosseguimento do feito, bem como atualize o endereço do executado, 

sob pena de extinção do processo (art.485, III, § 1º, do Código de 

Processo Civil).

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (art. 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma finalidade.

Decorrido o termo, ouça-se o representante do Ministério Público e, após, 

concluso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 263633 Nr: 2758-80.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCM, TCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE LUCCA CRUDO 

PHILIPPI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.106, THIAGO COELHO DA CUNHA - OAB:16317

 Vistos etc.Os autos vieram-me conclusos em face ao decurso de prazo 

posterior ao insucesso da intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento ao feito, conforme infere-se da Certidão de Oficial de 

Justiça encartada aos autos à fl. 101.Desta feita, realizada a intimação por 

Edital (fl. 103), em conformidade com a decisão de fl. 99, a exequente 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos (fl. 105). É o 

necessário. Fundamento e Decido.Denota-se dos autos que, mesmo 

depois da tentativa de intimação pessoal acostada à fl. 101, bem como a 

intimação via edital extraída da certidão de publicação junto à fl. 103, 

ambas com a finalidade de que a exequente manifestasse para dar 

andamento ao feito, a parte autora quedou-se inerte, deixando transcorrer 

o prazo, sem apresentar qualquer manifestação (certidão fl.105). Assim 

sendo, patente o desinteresse da parte demandante quanto ao regular 

prosseguimento do feito, sendo forçoso reconhecer a necessidade de 

extinção, sem resolução do mérito; ademais, tal extinção não impede o 

ajuizamento de nova de demanda.Ex Positis, JULGO e DECLARO EXTINTO 

o presente feito com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil. Revogo o decreto prisional de fls. 54/55, razão pela qual determino o 

recolhimento do respectivo mandado com as providências de praxe.Sem 

custas e honorários advocatícios em razão da gratuidade de Justiça, que 

ora defiro.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, a preclusão temporal 

deste decisum, certifique-se e remeta-se ao arquivo, com as baixas, 

anotações e demais formalidades.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270317 Nr: 10282-31.2011.811.0002

 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: MADCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NEILA COSTA DOS 

SANTOS BIANCHINI,  para devolução dos autos nº 

10282-31.2011.811.0002, Protocolo 270317, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004999-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CAMPOS DE ARAUJO (AUTOR(A))

JULIANA CHRISTYAN GOMIDE (ADVOGADO(A))

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA IMOBILIARIA SAO MATEUS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a Parte Autora, 

para se manifestar sobre a Diligência do Senhor Oficial de Justiça - ID 

15055799. CFS SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003763-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON RIBEIRO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (RÉU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 15728561 do (a) 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007814-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GILMAR DA SILVA PIRES (AUTOR(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DA CRUZ BORGES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca “Correspondência devolvida” ID n. 14968116.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001158-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS (ADVOGADO(A))

ANDREI DUARTE DESUITE ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

 

Termo anexo.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 416780 Nr: 20338-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R DIAS REFRIGERAÇÃO - ME, RAFAEL DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.C. CUSTODIO & CIA. LTDA - ME, SANDRO 

CAVALCANTE CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:57439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT

 Processo 20338-84.2015 Código 416780

Vistos...

Defiro o pedido, decorrendo o prazo para recurso.

Já apresentada a proposta de honorários ao autor para o deposito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 03 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 521696 Nr: 25293-90.2017.811.0002

 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: ANTONIO ADEMAR VIDOTTI, MARILENE GOBATO 

VIDOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:MT 11.625

 Processo n.° 25293-90/2017 (Cód. 521696)

Vistos...

Trata-se de Embargos de Terceiro em que os embargantes alegam ser 

credores hipotecários do embargado nos autos da Execução 

8930-62/2016 (Cód. 444149), em trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca, 

inclusive, com a transcrição da garantia na matrícula do imóvel, de forma 

que não deve prosperar a pretendida transferência, na forma de 

adjudicação, nos autos em apenso.

Por observar da cópia da matrícula do imóvel de fls. 28/30 que consta em 

favor dos embargantes hipoteca em favor dos embargantes, conforme 

R-5: 53.355, extraída da Escritura Pública de Confissão de Dívida com 

Garantia Hipotecária de fls. 25-v/27, recebo os Embargos, ante o disposto 

no art. 674, § 2º, IV, do NCPC , e nos termos do art. 678, do NPC, por 

entender suficientemente demonstrada a condição de terceiros e o 

interesse sobre a coisa, SUSPENDO a tramitação do feito em apenso.

Conforme requerido, determino a inclusão no polo passivo das pessoas de 

Tereza Fetter de Campos e Rosângela Almeida Lobo. Certifique-se.

Após, considerando que os embargados possuem advogados 

constituídos nos autos principais, intime-os, mediante impulso por certidão, 

para, querendo, oferecer defesa no prazo de dez dias, sob pena de 

presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados pelo embargante 

(NCPC, art. 677, § 3º).

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.: 446839 Nr: 10339-73.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA DALBIANCO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA REGINA PITERI - 

OAB:OAB/MS 4.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 10339-73/2016 (Cód. 446839)

Vistos...
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Diante do termo de audiência retro, que informa a ausência injustificada da 

parte autora e de sua advogada, aplico-lhe multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 334, § 8º, do NCPC .

Intime-se pessoalmente e pela Imprensa Oficial a parte autora para dar 

andamento ao feito no prazo de cinco dias, em específico, meios para 

citação da parte ré e redesignação da audiência, sob pena de extinção.

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.: 113442 Nr: 8963-67.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, OSVALDO DOS SANTOS RIBEIRO, LUCAS MARQUES GOMES, 

FÁBIO DA SILVA RODRIGUES, NOEMI DE LIMA, JOÃO ZILIO TAVARES, 

JOÃO CARLOS TAVARES, MANOEL NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199

 Processo n.° 8963-67/2007 (Cód. 113442)

Vistos...

Diante do requerimento de desistência quanto ao corréu Lucas Marques 

Gomes, ainda não citado, homologo a desistência e dou como extinto o 

processo com relação a tal corréu.

Decorrido o prazo recursal, providencie a Sra. Gestora a alteração da 

capa dos autos e informações no sistema Apolo, certificando, e 

conclusos.

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.: 392012 Nr: 6571-76.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP

 Processo nº 6571-76/2015 (Cód. 392012)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença.

Em se tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do 

CPC, mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor 

apresentado os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente à 

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.

Consigne-se, ainda, que o executado poderá apresentar impugnação, nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 1º de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 108586 Nr: 4491-23.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO COSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A DANHONI & CIA LTDA, ANTENOR DANHONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Vanin - OAB:MT 10.026, 

FERNANDO DE MATOS BORGES - OAB:9817/A, VINICIUS PULIDO 

GUADANHIN - OAB:MT 9816/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:MT 13.813

 Processo n° 188/07 (Cód. 108586)

Vistos...

Não encontrados bens passíveis de penhora pleiteia o credor o 

arquivamento dos autos por 01 (um) ano.

Por verificar que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da 

dívida e por não localizar bens para penhora, nos termos do art. 313, VII 

c/c art. 921, III, ambos do NCPC, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 

01 (um) ano, em que não se contará o prazo prescricional (NCPC, art. 921, 

§ 1º ).

Decorrido tal prazo, ao arquivo com as devidas baixas (art. 921, § 2º ).

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.: 253950 Nr: 12708-50.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAFA CONFECÇÕES E MODAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE CARVALHO PORFIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DOS SANTOS FILHO - 

OAB:67.824/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CURI - 

OAB:5038/MT, LUCIANO ALVES/UNIC - OAB:8882

 Processo 12708-50.2010 Código 253950

Vistos...

Manifeste-se o autor quanto a impugnação e cls. para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 03 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 266792 Nr: 5657-51.2011.811.0002

 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: SILVIO BENEDITO MARQUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, 

HUGNEY BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBERT REINALDO DE O PORTO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 Processo 5657-51.2011 Código 266792

Vistos...

Cite-se como referir via edital as fls.307.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 03 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 385431 Nr: 2302-91.2015.811.0002

 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: DIOMAR LINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:14970, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo 2302-91.2015 Código 385431

Vistos...

Dando seguimento ao feito, às partes para dizer as provas que pretender 

produzir sob pena do feito ser julgado sem outras provas, somente a dos 

autos

fixo o prazo de 10 dias.

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.: 378080 Nr: 25362-30.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO COELHO, OLIVETE COELHO, 

ORIZONETE COELHO CARMONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CARNEIRO ARAÚJO - 

OAB:14564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT, NÁJILA PRISCILA FARHAT - OAB:OAB/MT6.770

 Processo 25362-30.2014 Código 378080

Vistos...

Anote-se como cumprimento de sentença.

Expeça-se mandado para pagamento como impugnação no prazo de lei.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 03 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 330664 Nr: 26958-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para fornecer seus 

dados bancários para confecção do alvará

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224302 Nr: 4494-07.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA OLIVEIRA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA VÁRZEA GRANDE-SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS 

- OAB:1766, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da CUSTA judiciária no valor 

R$ 2.884,35 e da TAXA judiciária no valor de R$ 2.884,35, totalizando em 

R$ 5.768,70, conforme cálculo de fls.512, 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.: 310471 Nr: 6537-72.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MANOEL DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 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$ 192,21, totalizando em R$ 

605,61, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424971 Nr: 24585-11.2015.811.0002

 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: CLARO HONÓRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 10140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT/13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 143,00, totalizando em R$ 

556,40, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307570 Nr: 3508-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT 3.127-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 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
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Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374105 Nr: 22375-21.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GUILHERME BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:17049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 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.: 338520 Nr: 6723-61.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER JUNIOR PAES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-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$ 

549,60, conforme cálculo de fls. 127, 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.: 24380 Nr: 3800-53.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ELIDIO LIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/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$ 83,59, conforme cálculo de fls. 266 , 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.: 440498 Nr: 7010-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAMIRES RODRIGUES, ERAMOS APARECIDO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMERINDA KEILA VERONEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINÉIA FATIMA DA SILVA PINHO 

- OAB:15909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE CANDIDO DE 

SOUZA - OAB:20.282/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$ 673,82 e da taxa judiciária no valor de R$ 673,82, totalizando em R$ 

1.347,64 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.: 101203 Nr: 10390-36.2006.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSON MOREIRA LOPES, ESPÓLIO DE MARIA LUCIA 

DE AQUINO NUNES, REP. PO ADELSON MOREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARMINDO LEMES DO 

NASCIMENTO, ELISANDRA CURVO DE OLIVEIRA, REGINA MARIA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JORGE LUIZ BRANQUINHO - OAB:8644/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$ 548,40, totalizando em R$ 

961,80, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319935 Nr: 16314-81.2013.811.0002

 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: LUCILA ROSALINA WENDISCH RUPPENTHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOLPING, CESAR ROMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA MANHANI DE 

CARVALHO - OAB:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 136,23, totalizando em R$ 

549,63 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008926-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RONEY LACERDA SANTOS (AUTOR(A))

CAROLINE APARECIDA MENDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Edson da Silva Costa (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008926-37.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SEBASTIAO RONEY LACERDA SANTOS RÉU: EDSON DA 

SILVA COSTA Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 417 de 547



gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. Anote-se. Pleiteia a atora a 

concessão de tutela antecipada para ser imitida na posse de um imóvel – 

imóvel residencial situado na Rua Sidônio Rondon de Morais (antiga rua 

T1), lote 24, quadra 146 – Jardim Paula I (Residencial Alberto Canellas), 

Várzea Grande-MT, adquirida pela autora em 03/04/2018. Para a 

concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois 

requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de ação de imissão na 

posse, de natureza petitória, cabe à parte comprovar o domínio, que 

resulta na existência de título de propriedade em seu nome, sendo o 

petitum a obtenção da posse direta da coisa, com a entrega de 

determinado bem. Aponta o autor que a adquiriu o imóvel, e que mesmo 

depois de realizado o registro do imóvel junto ao 1º Serviço Notarial de 

Registro de Imóveis, até a presente data não conseguiu ocupar o imóvel. 

Já de início, tenho demonstrado a probabilidade do direito, ante a juntada 

do contrato por instrumento particular de compra e venda de Id. nº 

15654668, bem como da leitura da matrícula n.º 52.979, de Id. nº 15654893 

- Pág. 7, que, comprovando de forma suficiente que a autora é o legítimo 

proprietário, instituto que se aperfeiçoa com o registro na matrícula do 

imóvel. Relativamente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, também vejo demonstrado, ante a juntada de documentos que 

demonstram que o autor tem o domínio sobre imóvel, e que até o momento 

o imóvel não lhe foi entregue, situação essa que pode trazer-lhe grandes 

prejuízos. DIANTE DISSO, nos termos do art. 300 do CPC, CONCEDO A 

TUTELA ANTECIPATÓRIA, determinando que seja expedido mandado de 

imissão na posse em favor do autor, referente ao imóvel objeto da inicial, 

descrito na matrícula de Id. nº 15654893 - Pág. 7, registrado junto ao 

Cartório 1º Ofício desta Comarca. À vista da ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição 

(§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 27/11/2018, às 11:30 horas, 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Citem-se os réus, 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 das partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002924-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA (ADVOGADO(A))

JESSICA PAULA BRITO CRIPPA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Autos nº 1002924-85.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Verifica-se em sede de saneador que não há preliminares a 

serem julgadas, pedido de nulidades que ensejem em provimento de 

urgência nesta fase. Partes legítimas e bem representadas. Posto que, 

declaro o feito saneado, o que por consequência fixo como ponto 

controvertido (art. 357, § 2º, do CPC) a comprovação do nexo de 

causalidade entre os fatos narrados na inicial e a responsabilidade 

imputada à parte requerida. Assim, defiro as provas requeridas 

consistentes no depoimento pessoal autora, da prova testemunhal e 

juntadas de documentos novos. Pugnando as partes por prova a ser 

produzida em audiência deverão apresentar o rol no prazo de 15 (quinze) 

dias antes da data assinalada para realização do ato, sob pena de 

preclusão (art. 357, § 4º, do CPC). Advirto que as testemunhas deverão 

ser intimadas nos moldes do art. 455 do CPC. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 14h00min. 

Intime-se a parte autora, VIA MANDADO, para comparecimento nos termos 

do art. 385, § 1º, do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 11 de junho de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 405166 Nr: 14014-78.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ORNELAS BARBOSA

 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

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 372427 Nr: 21215-58.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO LEITE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.608, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINO DE CAMPOS NETO - 

OAB:7461/MT

 1) Em análise do requerimento da advogada da parte autora, 

considerando a inexistência de oposição, ante a ausência da parte 

requerida, tendo em vista que a oitiva das testemunhas arroladas 

proporcionará uma apuração mais profunda e detalhada dos fatos, não 

implicando em favorecimento a qualquer das partes, no intuito de buscar a 

verdade real, DEFIRO o pedido da patrona do autor e, consequentemente, 

redesigno a presente solenidade para o dia 05 de dezembro de 2018 às 

16h30min. 2) Intime-se a parte requerida da presente decisão via DJe. 3) 

Saem os presentes devidamente intimados. 4) Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 99752 Nr: 9230-73.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS GADENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ITIQUIRA LTDA, WAGNER 

APARECIDO CLEMENTI, CLIBAS CLEMENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197042/SP, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:MT 

8.617

 Intimação às partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre a 

proposta de honorários periciais acostado nas fls. 499/502.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 413263 Nr: 18485-40.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÁDIO MEGA 95 FM, IRÃ JEFERSON NEVES GIROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE YULIKA ANTUNES 

YANAGUI - OAB:15647/0, JESSICA FRANCISQUINI - OAB:OAB/MT 

18.351, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993-B

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 139/147 apresentado pela 

requerida, foi interposto no prazo legal, bem como encaminho intimação ao 

requerente para ofertar as contrarrazões, no prazo de 15 dias em 

conformidade com a Legislação processual. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 444761 Nr: 9274-43.2016.811.0002

 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: KELLY DA COSTA MOTTA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBEV S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:MT 14.870, Katiele Carriel - OAB:18642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique Gonçalves - 

OAB:OAB/SP 131.351

 Intimo à parte requerida, no prazo de 10 dias, conforme decisão de 

fls.150, para se manifestar aos autos. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446424 Nr: 10167-34.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE LIMA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - 

OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4062-OAB-MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 248,04 

Taxa - R$ 136,23 = totalizando R$ 329,77 SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

OBS: 40% PARA AUTORA, A PARTE AUTORA É BENEFICIARIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319986 Nr: 16355-48.2013.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/ PANTANAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANIN & TREFF LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SALAH AYOUB - OAB:

-OAB-MT5524-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZETE MAGALI MORI ALVES 

- OAB:OAB/SP190.334

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 136,83, totalizando em R$ 

550,23 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.: 304832 Nr: 450-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 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.131, 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.: 407473 Nr: 15396-09.2015.811.0002

 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: MARCELO VICENTE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 529 Nr: 244-48.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS FERREIRA DE LIMA, MARIA DOLORES 

MARTINEZ LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYSSON KNEIP DUQUE - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURIDICA DO UNIVAG-CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

- OAB:OAB/MT 6566, HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - OAB:6588, Helio 

Carlos Viana Pinto - OAB:oab-mt 6588, SILVANA MORAES VALENTE 

- OAB:7139/OAB

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

2.133,24, 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.: 285222 Nr: 4290-55.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: WILSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAFIRA MARIA DA CONCEIÇÃO, IVAN 

CARLOS DE OLIVEIRA, GILSON JOSÉ DE OLIVEIRA, nelson cardoso, maria 

alvina cardoso, LUIZ MAURO CARDOSO, DIRCE M. CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Silveira - OAB:3634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILVA ALVES - 

OAB:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da CUSTA judiciária no valor 

R$ 442,44 e da TAXA judiciária no valor de R$ 442,44, totalizando em R$ 

884,88, conforme cálculo de fls.356, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 404600 Nr: 13702-05.2015.811.0002

 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: JHONI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 451137 Nr: 12387-05.2016.811.0002

 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: ELIZANGELA JACOBINA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 7.659

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 451230 Nr: 12430-39.2016.811.0002

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VELASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTES DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:MT 7.304-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O AUTOR PARA MANIFESTAR ACERCA DO MANDADO ORA 

JUNTADO AOS AUTOS, CONFORME DECISÃO DE FLS. 56. NADA MAIS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 108985 Nr: 4887-97.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. COMÉRCIO DE GÁS LTDA -ME, CLEUSA 

DE FÁTIMA PALMA WILKE, RICARDO WILKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE DEZ DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 108985 Nr: 4887-97.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. COMÉRCIO DE GÁS LTDA -ME, CLEUSA 

DE FÁTIMA PALMA WILKE, RICARDO WILKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE DEZ DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 86381 Nr: 8261-92.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Joice Otano da Rosa, Maria silva rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO JAIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO F. DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 7672-0, DR. REYNALDO BOTELHO DA FONSECA 

ACCIOLY JR. - OAB:7581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico que, decorreu o prazo sem manifestação do executado. Diante 

disso, conforme decisão de fls. 297 intimo a exequente para manifestar, 

requerendo o que entender de direito. Prazo de 15 (quinze)dias. NADA 

MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 340719 Nr: 8498-14.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA CAMPIGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S. A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 

S/A, AVANCE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA VALADARES JORDÃO - 

OAB:OAB/MT 11.549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ESTTELA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:139141, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - 

OAB:20.298-A/MT, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP, 

JOSE EDUARDO FONTES MAYA FERREIRA - OAB:RJ 100618

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 580/587 , 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.: 227705 Nr: 7918-57.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ARAUJO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE MURZIN RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: karina Martins - OAB:8498, 

MARCIA APARECIDA ALBUQUERQUE - OAB:1.7845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELE G.DE ALMEIDA - 

OAB:10.549, THAYS KARLA MACIEL COSTA - OAB:6458/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS JUDICIAIS APRESENTADO PELO 

CONTADOR NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1007583-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANINE DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCILENE GOMES XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN QUEROBIN - ME (REQUERIDO)

COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007583-06.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUCILENE GOMES XAVIER REQUERIDO: COMATI 

COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, IVAN QUEROBIN - ME Vistos. 

Cite-se/intime-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

27 de Novembro de 2018, às 16h40 constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 29 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007802-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CABRAL DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REOLON TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007802-19.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SELMA CABRAL DA SILVA MORAES RÉU: REOLON 

TRANSPORTES LTDA - ME Vistos. Em que pese a manifestação expressa 

da parte autora no desinteresse na autocomposição, nos termos do art. 

334, § 4º, I, a audiência não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

Desse modo, designo para o dia 4 de dezembro de 2018, às 14h20, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). 

Cite-se/intime-se a parte ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§4º, inciso I, §5º c/c inciso II, artigo 335, ambos do CPC). Registro que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Várzea Grande, 30 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008946-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXEQUENTE)

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA QUIRINO SILVESTRE PEREIRA (EXECUTADO)

MANOEL FRANCISCO PEREIRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008946-28.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 

EXECUTADO: ROSANA QUIRINO SILVESTRE PEREIRA, MANOEL 

FRANCISCO PEREIRA FILHO Vistos. Cite-se a parte executada para, no 

prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos 

do art. 829, caput, do CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem à satisfação do valor do débito atualizado, observando o art. 840, 

do CPC. Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de 

bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja 

a parte executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não 

sendo encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830, caput, CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias 

após a juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 

915, caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). 

Nos termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% 

do valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. No mais, defiro o requerimento para 

a inclusão do nome da parte executada no Sistema SerasaJud, promova a 

Sra. Gestora Judiciária a inclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o 

necessário. Várzea Grande, 4 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009009-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO (ADVOGADO(A))

BRUNO TIMOTEO MACIEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009009-53.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): BRUNO TIMOTEO MACIEL RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora protocolou duas 

petições iniciais, sendo que a segunda (id. 15710350) é endereçada ao 

Juizado Especial, existindo um tópico em que alega a prevenção daquele 

juízo em razão de outras ações propostas. Assim, o requerente deverá 

esclarecer a existência de conexão com outras ações. Sem prejuízo, em 

análise da primeira petição (id. 15710347), nota-se que o requerente não 

cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja 

vista que não informou o endereço eletrônico das partes. Ainda, há 

contradição na sua profissão, haja vista que é qualificado como autônomo 

e depois menciona ser servidor público. Ademais, o autor não juntou 

documento hábil a comprovar a realização de acordo extrajudicial com a 

requerida e que o valor cobrado excede a 35% da sua folha de 

pagamento. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, providenciando as regularizações 

indicadas abaixo (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito: 1. Esclarecer quanto à 

existência de conexão da presente ação com outras, hipótese em que 

deverá juntar documento comprobatório. 2. Informar os endereços 

eletrônicos das partes, o que se não for possível também deverá ser 

informado; 3. Esclarecer sua profissão; 4. Comprovar suas alegações. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 4 de setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009044-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI (ADVOGADO(A))

MARCIO BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009044-13.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCIO BENEDITO DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que o requerente não cumpriu satisfatoriamente os 

requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista que não informou os 

endereços eletrônicos das partes nem sua profissão e estado civil. 

Ademais, nota-se que o requerente pugna pelos benefícios da gratuidade 

de justiça, contudo a exordial não veio instruída com a declaração de 

hipossuficiência assinada pelo demandante, nos termos do art. 99, § 4º, 

do CPC. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, providenciando as regularizações 

indicadas abaixo (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito: 1. Informar os endereços 

eletrônicos das partes, o que se não for possível também deverá ser 

informado. 2. Informar sua profissão e estado civil; 3. Juntar declaração 

de hipossuficiência devidamente assinada, bem como comprovar a 

alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento dos benefícios da 

gratuidade da justiça e/ou proceder o recolhimento dos emolumentos 

iniciais. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam os autos imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 4 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005160-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SIMAO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

NATERCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTO RODRIGUES MACHADO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005160-73.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): NATERCIA DE OLIVEIRA FERNANDES RÉU: FAUSTO 

RODRIGUES MACHADO Vistos. Em face da petição de id. 15027600, em 

que a parte autora requer a desistência do presente feito, nos termos do 

parágrafo único do art. 200 do Código de Processo Civil homologo a 

desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas se 

houver pela parte autora diante de sua desistência, conforme prevê o 

artigo 90 do CPC. Contudo a vista da gratuidade deferida, a exigibilidade da 

condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º do 

CPC. Sem condenação em honorários à vista da ausência do contraditório. 

Libere-se a caução prestada pela autora, depositando-a na conta 

bancaria informada. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 4 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003077-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FIGUEIRO RAMBOR (ADVOGADO(A))

MAXICLIMA INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E SUPLEMENTOS 

TERMODINAMICOS LTDA. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NINO COMERCIO DE PRODUTOS DE FIBRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003077-21.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MAXICLIMA INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E SUPLEMENTOS 

TERMODINAMICOS LTDA. EXECUTADO: NINO COMERCIO DE PRODUTOS 

DE FIBRAS LTDA - ME Vistos etc. Considerando que o executado apesar 

de ter sido devidamente intimado (id. 14967647), nada manifestou a 

respeito da penhora realizada nos autos, defiro a expedição de alvará em 

favor da exequente para levantamento da quantia penhorada no id. 

13959783. Cumprida a determinação supra defiro o pedido de id. 

14673712, razão pela qual suspendo o trâmite do processo pelo prazo de 

60 (sessenta) dias, transcorrido o prazo supra, intime-se a parte autora 

para manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde útil 

do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012726-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA (ADVOGADO(A))

TEREZINHA DUCARME E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO MAGALHAES MEDEIROS (ADVOGADO(A))

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004192-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

ANDRIELLEN BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004688-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

HERMESON OLIVEIRA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

M CORREA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008804-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

SAULO BEZERRA DANTAS (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008804-24.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

SAULO BEZERRA DANTAS REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos da Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Diante da manifestação expressa da parte autora 

quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em 

atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 05/12/2018, às 15:00h a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora 

intimada por meio da presente para comparecimento à respectiva 
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solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 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 (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000873-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MAYCON AUGUSTO FARIAS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte requerida para, no prazo de 5 dias, 

comprovar nos autos o pagamento dos honorários periciais, consoante 

determinado na decisão de ID: 14741660.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003588-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MERLINO (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005616-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA JOANA DE CAMPOS (AUTOR(A))

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (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-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006353-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA (ADVOGADO(A))

PRISCILIA MARTINS BONINI (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: 1006353-60.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

PRISCILIA MARTINS BONINI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

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, planilha de cálculo atualizado da dívida, 

bem como deverá formular os pedidos atinentes ao procedimento, 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: 1005559-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI RODRIGUES DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (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 

09/07/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004523-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

NADIA LETICIA SANTOS DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAQUIM SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de Id: 14605561.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002697-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON WILLIAN DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

JOAQUIM SUCENA RASGA (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 

06/03/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007311-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

ROSIVALDO DA SILVA MATEUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ANDRADE ARAGAO (ADVOGADO(A))

BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007311-46.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ROSIVALDO DA SILVA MATEUS REQUERIDO: BENCHIMOL IRMAO & CIA 
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LTDA 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 ROSIVALDO DA SILVA 

MATEUS e no polo passivo BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA. Intime-se a 

parte devedora BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA através de seus patronos 

via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado 

no id. 15169572 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002980-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY TAYNARA DE CAMPOS ALVES (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte requerida para, no prazo COMUM 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de Id:15707793.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002703-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

EDIO ANTONIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (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)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 29/10/2018, às 10h00, na Clínica de 

Reabilitação e Medicina Física (CLIRMEF), Rua Major Gama, nº1174 , 

Centro Sul, Cuiabá – MT. Deverá o(a) periciado(a) levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (Radiografias, 

Ressonância Magnética, Tomografia, Ultra Som e/ou outros exames de 

imagens, Laudos Médicos, Histórico Clínico) que, porventura, possam ser 

uteis a confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006386-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WEMERSON LEITE DE ALENCAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334813 Nr: 3320-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHUSIENE TASSINARI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronald Senno Assunção - 

OAB:16.192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252802, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 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$ 793,16 e da taxa judiciária no valor de R$ 793,16, totalizando em R$ 

1.586,32, 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.: 317025 Nr: 13388-30.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE ARAUJO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AMERICANAS S.A, FAI-FINANCEIRA 

AMERICANA ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A, Emerson Oliveira - 

OAB:OAB/MT 12.291, Jackson Coutinho - OAB:OAB/MT 9.172-B, 

JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/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.: 413588 Nr: 18672-48.2015.811.0002

 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: SUELEN CRISTINA SILVA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413557 Nr: 18647-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILANDIA DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA AKEMI SUMIOSHI RAMOS, ITIRIO 

SUMIOSHI, SATIKO SINAGAVA SUMIOSHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:MT 17.992/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 
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CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

471,21 e da taxa judiciária no valor de R$ 471,21, totalizando em R$ 

942,42, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272114 Nr: 13547-41.2011.811.0002

 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: CASSIANO LIVINALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFORT CAMINHÕES, BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E ENVESTIMENTO, RODINEI BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA CORREA DA 

COSTA - OAB:11509/O, GLEICY KELLY NUNES DE MELO ACHITTI - 

OAB:OAB/MT 13.624 A, MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - 

OAB:19.332/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:MT/11877-A, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:MT 15.687-A, FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - OAB:MT 

19.616, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:MT 14.469-A, PRISCILA KEI 

SATO - OAB:15684, ROGERIO BARAO - OAB:OAB-MT 8313

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 413,40 

Taxa - R$ 134,04 = totalizando R$ 547,44, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

OBS: 50% PARA CADA UM R$ 273,72 A PARTE AUTORA É BENEFICIARIA 

DA JUSTIÇA GRATUITA.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312403 Nr: 8491-56.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMARA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 413,40 

Taxa - R$ 134,04 = totalizando R$ 547,44, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

OBS: 50% PARA CADA UM R$ 273,72 A PARTE AUTORA É BENEFICIARIA 

DA JUSTIÇA GRATUITA.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 309800 Nr: 5822-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOLCI ALVES DE MAGALHÃES, TATIANY 

VICENTE DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido de penhora online em contas bancárias da 

empresa individual denominada Taty Venda inscrita no CNPJ nº 

23.756.397/0001-41, sob a alegação que a referida empresa pertence a 

segunda executada.

Pois bem, considerando que os bens da empresa individual se confunde 

com os bens da pessoa física empresária e tendo em vista que aparece 

em primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta 

disciplinada em favor da exequente, não se vê qualquer impedimento para 

atender o pleito formulado. No entanto, não há nos autos qualquer prova 

de que a referida empresa pertença realmente a segunda requerida, razão 

pela qual antes de analisar o pedido de penhora determino que o 

exequente aporte aos autos certidão simplificada da Junta Comercial do 

Estado referente a empresa individual que pretende ser redirecionado os 

atos constritivos.

 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 Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 400911 Nr: 11829-67.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOÃO CALMON, WILMA MARIA DE 

OLIVEIRA CALMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11.660 OAB/MT, ILANA CRISTINA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

16.636, RENATO CHAGAS CORREA DA SILA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS WENDER CURVO 

RONDON - OAB:, LUCAS WENDER CURVO RONDON - OAB:15913/MT

 Vistos etc.,

Compulsando os autos observo que os executados requereram o 

parcelamento do débito exequendo, oportunidade em que realizaram o 

depósito da quantia de 30% do valor executado no importe de R$ 630,00 e 

se comprometeram a realizar o pagamento do saldo remanescente em 06 

parcelas devidamente atualizadas (fls. 87), sendo então deferido o 

benefício do parcelamento à fl. 99. No entanto, não consta nos autos os 

demais pagamentos que deveriam ter sido realizado pelos executados 

desde dezembro de 2017.

Dessa forma, venham os executados, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprovar o pagamento das demais parcelas, sob as penalidades legais.

Decorrido o prazo sem manifestação venha a parte exequente apresentar 

planilha atualizada do débito, bem como manifestar o que entender de 

direito para o deslinde do feito;

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.: 274945 Nr: 17974-81.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA MARIA LELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HADDAD FRANCO DALIAME - DESIGNER 

VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:17992/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem. Indefiro o pedido de bloqueio de eventuais cartões de crédito 

expedidos em nome da firma individual Luis Haddad Faranco Dalia – ME e 

do executado, tendo em vista que não há nos autos qualquer prova de 

que a parte executada ou e referida empresa sejam titulares de cartões de 

crédito ou de que estes estejam efetuando gastos em detrimento da dívida 
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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 e Passaporte 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 forma alternativa de buscar a 

satisfação do crédito, sobretudo por inexistir indicativo nos autos de que a 

restrição da CNH e Passaporte contribuirá para o êxito da demanda. 

Outrossim, considerando que os bens da empresa individual se confunde 

com os bens da pessoa física empresária, não se vê qualquer 

impedimento para atender o pleito quanto a inscrição destes no banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito. Dessa forma, defiro a inclusão 

da firma individual Luis Haddad Faranco Dalia – ME e do executado no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual 

determino que o Gestor Judiciário promova a inclusão, conforme pedido 

formulado no item “a” de fl. 135 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 276068 Nr: 19458-34.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA MARIA LELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HADDAD FRANCO DALIAME - DESIGNER 

VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:17992/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIA EUTIMIA NASCIMENTO 

- OAB:17.992-MT

 Vistos etc. Aportou aos autos petição de fls. 126/135, no qual a 

exequente pugna pela inclusão da firma individual Luis Haddad Faranco 

Dalia – ME e do executado no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, o bloqueio dos cartões de crédito eventualmente expedido destes 

e a apreensão da CNH e Passaporte do devedor Luis Haddad Franco 

Dalia. Pois bem. Indefiro o pedido de bloqueio de eventuais cartões de 

crédito expedidos em nome da firma individual Luis Haddad Faranco Dalia 

– ME e do executado, tendo em vista que não há nos autos qualquer prova 

de que a parte executada ou e referida empresa sejam titulares de cartões 

de crédito ou de que estes estejam 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 e Passaporte 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 forma alternativa de 

buscar a satisfação do crédito, sobretudo por inexistir indicativo nos autos 

de que a restrição da CNH e Passaporte contribuirá para o êxito da 

demanda. Nesse sentido: ... Outrossim, considerando que os bens da 

empresa individual se confunde com os bens da pessoa física empresária, 

não se vê qualquer impedimento para atender o pleito quanto a inscrição 

destes no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Dessa 

forma, defiro a inclusão da firma individual Luis Haddad Faranco Dalia – ME 

e do executado no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, 

razão pela qual determino que o Gestor Judiciário promova a inclusão, 

conforme pedido formulado no item “a” de fl. 135 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 484574 Nr: 4772-27.2017.811.0002

 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: DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MARTINS, CIA DOS BICHOS (M.A. 

JARROS MARTINS & CIA LTDA. ME)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DOREA SALDANHA 

BORGES - OAB:OAB/MT17.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho o pedido de fls. 48. Defiro a dilação de prazo por 30 (trinta) dias, 

para que a parte autora indique o atual endereço da parte requerida para 

posterior tentativa de citação desta.

Decorrido o prazo supra venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-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.: 50382 Nr: 5231-54.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED CANUTO BRANDINI, AMELIA ROSA M. BRANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odair Aparecido Busiquia - 

OAB:5400-E

 Vistos etc.,

Compulsando os autos observo que pretende a parte exequente a 

penhora no rosto dos autos n.º 4868-67.2002.811.0002 em apenso, tendo 

o executado como parte autora (fl.228).

Pois bem, dispõe o art. 860, do Código de Processo Civil que “quando o 

direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele 

será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação 

correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que 

forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”.

O brilhante jurista Antônio Carlos Marcato leciona que “em se tratando de 

penhora feita no rosto dos autos, a constrição atingirá os direitos 

postulados pelo executado em outra demanda judicial, sendo que, nos 

autos dessa outra demanda, deverá ser certificada a constrição para que, 

ao final dela, os bens ou direitos que couberem ao executado sejam 

destinados à satisfação do exequente ".

 Em outras palavras, essa forma diferenciada de restrição somente é 

possível quando o credor pretenda garantir-se, penhorando direito do 

devedor reconhecido em outra ação, o que ocorre na espécie.

Posto isso, defiro a penhora no rosto dos autos, devendo ela ser realizada 

nos autos n. 4868-67.2002.811.0002 em apenso, razão pela qual 

determino seja adotada as medidas necessárias para a formalização da 

penhora no rosto dos autos dos bens e direitos do executado até o limite 

do débito executado indicado à fl. 229, nos termos do art. 860, do Código 

de Processo Civil.

Efetuada a penhora, intime-se o executado a seu respeito, para querendo, 

oferecer a defesa que entender cabível.

Cumpram-se. Intimem-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.: 61299 Nr: 6849-97.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS PINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA, CARAJÁS 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6950, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO EULLER BARRO 

ROCHA - OAB:6595/MT

 Vistos etc. Aportou aos autos petição de fl. 647/651, no qual o exequente 

pugna pelo bloqueio dos cartões de crédito eventualmente expedido em 

nome da devedora e a apreensão da CNH e Passaporte do devedor. Pois 
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bem. Indefiro o pedido de bloqueio de cartões de crédito em nome da parte 

executada, tendo em vista que não há nos autos qualquer prova de que a 

parte executada seja titular de cartões de crédito ou de esta 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 e Passaporte 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 forma alternativa de buscar a satisfação do crédito, 

sobretudo por inexistir indicativo nos autos de que a restrição da CNH e 

Passaporte contribuirá para o êxito da demanda. Nesse sentido:... Por fim, 

no impulso venha a parte autora manifestar o que entender de direito para 

o deslinde útil do feito. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 98335 Nr: 7609-41.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONÓRIA PROCOPIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747, SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico a parte executada não foi encontrada no 

endereço indicado nos autos, conforme se observa à fl. 130, razão pela 

qual incide na espécie, o disposto no § 3º do artigo 513 do CPC, 

considerando-se eficaz a intimação enviada se a parte não comunica ao 

Juízo a mudança de endereço ocorrida no curso do processo.

Dessa forma, defiro o pedido de fl. 126, razão pela qual determino a 

expedição alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

penhorado nos autos às fls. 120.

Cumprida a determinação supra, venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito, ressaltando que em igual prazo deverá aportar aos autos 

planilha de cálculo atualizada do débito.

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.: 416750 Nr: 20321-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MA DARIVA LTDA-ME, MARIA AGUIDA DARIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA LISSONI PAIXÃO, NILSON PEDRO 

PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/ 9899, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:OAB-MT 9899

 Vistos etc.,

Considerando que a parte executada manifestou concordância com o 

pedido de adjudicação formulado pelo exequente, conforme se observa do 

teor da petição de fl. 284, defiro adjudicação em favor do autor do veículo 

penhorado à fl. 239.

Dessa forma, lavre-se o auto de adjudicação, encaminhando para 

assinatura (art. 877, § 1º, do CPC)

Uma vez assinada o auto de adjudicação, expeça-se mandado de ordem 

de entrega do bem adjudicado em favor do exequente (art. 877, § 1º, 

inciso II, do CPC).

Cumprida a determinação supra, venha a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, ressaltando que na mesma oportunidade deverá 

apresentar planilha de cálculo atualizada observando a dedução do valor 

do bem adjudicado.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

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.: 16062 Nr: 3208-43.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO MARQUES PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/O MT, Renato 

Castrillon Lopez Neto - OAB:20913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela de Souza Correia - 

OAB:10031

 Vistos, etc.

Aportou aos autos petição de fls. 3.757/3.760 onde a parte exequente 

requereu a penhora de 30% do salário do executado recebidos da 

empresa União Transportes e Turismo Ltda.

Pois bem, o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece que são 

impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 

os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Em razão dessa expressa disposição, não se vislumbra possível à 

realização de penhora do salário do executado, ainda que em parte, no 

percentual de 30%, tendo em vista que tal verba é alimentar.

A respeito do caráter absoluto da impenhorabilidade, já se manifestou a 

jurisprudência. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. VERBA DE NATUREZA 

SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. A verba de natureza salarial é 

impenhorável devido ao seu caráter eminentemente alimentar. Inteligência 

do art. 649, IV do CPC. No caso concreto, a parte-agravante comprova 

que os valores penhorados são recebidos a título de pró-labore, o que é 

suficiente para afastar a penhora realizada. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70062463716, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Julgado em 13/08/2015)

 Desta forma, indefiro o pedido de penhora de 30% do salário do 

executado.

No impulso, venha a exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo 

o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito.

Cumpram-se. Intimem-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.: 12809 Nr: 119-32.1987.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMOPIL - COMERCIO DE IMOVEIS PINHEIRO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3110/MT

 Vistos, etc.

Defiro os pedidos de fls. 390/392, razão pela qual determino que seja 

expedido mandado visando a intimação da esposa do sócio da empresa 

executada Sra. Ermi Ghisi de Oliveira acerca da penhora realizada nos 

autos.
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Ainda, expeça-se mandado visando a intimação do Sr. Manoel Pinheiro de 

Oliveiro sócio da empresa executada para que indique, no prazo legal, a 

localização do imóvel penhorado nos autos, devendo a Secretária 

observar os endereços indicados pelo exequente às fls. 391.

Cumprida a determinação supra expeça-se mandado visando a avaliação 

do bem penhorado.

Outrossim, considerando a informação de que o advogado do executado 

faleceu, conforme se verifica à fl. 391, intime-se a executada 

pessoalmente, para no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua 

representação processual, sob as penalidades legais (art. 76, II do CPC).

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.: 482649 Nr: 3502-65.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER MARCOS D'AGOSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI - 

OAB:OAB/MT 6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23.787/GO

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 06/08/2018.

Diante do extenso lapso temporal decorrido sem que houvesse a 

restituição dos mesmos, nos termos da legislação vigente e do art. 1205 

da CNGC, impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). Francisco Junior Queiroz Luz a devolvê-los no prazo de 03(três) 

dias, sob pena de busca e apreensão, sem prejuízo das demais 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 333745 Nr: 2305-80.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATRIX ANGELICA DA SILVA MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO TORQUATO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA APARECIDA 

LISBOA - OAB:OAB/MT N°9558, EDITH MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT2599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11395/MT

 Vistos etc.,

Acostou aos autos às fls. 156 pedido formulado pelo exequente para que 

fosse realizada a penhora de eventuais veículos de propriedade do 

executado.

Dessa forma procedi pesquisa no sistema Renajud, porém verifiquei que já 

recai sobre o veículo gravames de penhoras de primeiro grau efetuadas 

por outros juízos, extratos em anexo.

Assim, a fim de evitar atos desnecessários, entendo prudente a intimação 

do exequente para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre seu 

interesse na penhora dos veículos em discussão, mesmo já recaindo 

sobre eles penhoras de primeiro grau.

Caso positivo, deverá a parte exequente indicar quais veículos pretende 

ser penhorados.

Cumpram-se. Intimem-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.: 207721 Nr: 3573-82.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA SUZANA WEYL PEREIRA, ZOZIMA 

SANTOS CRUZ

 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: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4822

 Vistos etc.,

Por meio da petição de fl. 266/268 a exequente pugnou pela inclusão do 

nome da parte executada Claudia Susana Weyl Pereira nos órgãos de 

proteção ao crédito e requereu informações sobre as eventuais 

declarações de imposto de renda das devedoras para averiguar a 

existência de bens passíveis de penhora.

 Defiro o pedido retro, razão pela qual em atenção ao disposto no art. 782, 

§ 3º, do CPC, autorizo a inclusão do nome da executada Claudia Susana 

Weyl Pereira nos órgãos de proteção ao crédito por meio do sistema 

SERASAJUD, devendo a Secretaria adotar as providências necessárias 

para tanto.

Outrossim, com vistas a conferir celeridade à prestação jurisdicional, 

realizei busca junto ao Sistema INFOJUD, a fim de averiguar as últimas 03 

(três) declarações de imposto de renda em nome das executadas visando 

a busca bens passíveis de penhora, porém constatei que apenas a 

segunda executada realizou declarações referente aos exercícios 2016, 

2017 e 2018, razão pela qual realizei a impressão das referidas 

declarações de imposto de renda, as quais se encontram a disposição da 

parte exequente junto a Secretaria.

 Assim, determino à Secretaria deste juízo que adote as cautelas 

necessárias ao caso, arquivando as declarações de imposto de renda da 

executada em pasta própria.

Por fim, manifeste-se a exequente requerendo o que entender de direito 

visando o prosseguimento do feito.

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.: 402968 Nr: 12909-66.2015.811.0002

 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: PLUMATEX COLCHÕES INDUSTRIAIS LTDA, MOACIR 

LAZARO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. MARTINS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão de fl. 142, venha a parte autora, no prazo legal, 

indicar a atual localização da parte requerida para posterior tentativa de 

citação.

Cumprida a determinação supra venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência de conciliação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 03 de outubro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 273242 Nr: 15785-33.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA REGINA FELISMINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÍLVIA REGINA F. DE CAMPOS 
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- OAB:125.472

 Vistos etc. Aportou aos autos petição de fl. 313/314, no qual a executada 

realizou uma proposta de acordo, bem como informou o depósito da 

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente a entrada do acordo 

proposto. Em seguida a parte exequente não concordou com a proposta 

de pagamento realizada pela devedora, razão pela qual requereu a 

expedição de alvará para levantamento do valor depositado em juízo e 

informou uma contraproposta. Ainda, requereu o protesto da dívida e a 

suspensão da CNH da devedora (fls. 317/319). Em virtude das partes 

terem manifestado interesse na realização de acordo foi designada 

audiência de conciliação, porém esta não se realizou em virtude da 

executada não ter comparecido ao ato, conforme se observa à fl. 322. 

Pois bem, considerando que a exequente não aceitou a proposta de 

acordo apresentada pela executada passo a análise dos pedidos 

formulados pela exequente. No que diz respeito ao pedido de suspensão 

da CNH da executada, 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 protesto, defiro, 

razão pela qual determino a expedição de certidão de teor da decisão, nos 

termos do art. 517, do CPC, devendo ela ser entregue a exequente a qual 

se incumbirá de realizar o protesto do débito exequendo conforme lhe 

prouver. Por fim, defiro a expedição de alvará em favor da exequente para 

levantamento da quantia depositada em juízo pela executada à fl.315. 

Cumprida as determinações supra, venha a exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, ressaltando que na mesma oportunidade deverá aportar 

aos autos planilha de débito atualizada, observando o valor depositado em 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 403956 Nr: 13397-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETH RIBEIRO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP 200.651, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Aportou aos autos pedido para que fosse realizada pesquisa de bens 

passíveis de penhora de propriedade da executada através dos sistemas 

Renajud e Infojud (fl. 232), porém observo que até o presente momento 

sequer ocorreu a citação da parte executada.

Dessa forma, indefiro o pedido de busca de bens e determino 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.

Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação.

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.: 104719 Nr: 818-22.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO OZIEL DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091, DANIELE IZAURA DA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido do exequente para realização de busca de 

eventuais veículos registrados em nome da parte executada.

Pois bem. Defiro o pedido retro, razão pela qual procedi com consulta no 

Sistema RENAJUD, sendo que foi constatada a inexistência de veículos em 

nome da parte executada, conforme extrato em anexo.

 No impulso do processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386737 Nr: 3151-63.2015.811.0002

 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: LUAN SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES VIEIRA DE AMORIM - OAB:16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 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.: 444668 Nr: 9225-02.2016.811.0002

 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: JULIENE JUSTINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RAFAEL LEPRE DE 

OLIVEIRA - OAB:17499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431 A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da CUSTA judiciária no valor 

R$ 413,40 e da TAXA judiciária no valor de R$ 178,66, totalizando em R$ 

592,06, conforme cálculo de fls.89, 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.: 104073 Nr: 159-13.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA E FREZADORA SÃO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Moreira Pereira - 

OAB:9.405

 Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos, 

com a juntada do original da guia e comprovante de pagamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 450863 Nr: 12278-88.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIGOR MEIRELES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006118-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODEZIO LEITE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE WALDICE LEITE DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006118-59.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ODEZIO LEITE DOS SANTOS RÉU: ESPOLIO DE WALDICE LEITE DOS 

SANTOS Vistos, etc. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Outrossim, 

DEFIRO a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 

do Estatuto do Idoso, art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. Diante 

do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 26/11/2018, às 16:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes específicos para negociar e transigir, 

bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ 

§ 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 

8º, do art. 334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das 

partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] “Art. 1.775. Terão prioridade de 

tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I – em 

que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior 

a 60 (sessenta) anos (...)”.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002123-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002123-09.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

VERA LUCIA DE ALMEIDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de decisão 

judicial transitada em julgado. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, devendo constar no polo ativo da demanda Vera Lúcia de 

Almeida e no polo passivo Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT. Intime-se o devedor Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento da 

obrigação, de acordo com o valor indicado no id. 15473308, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) – §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, à luz do disposto no art. 525, caput, do CPC. Para o caso de 

não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de 

cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC). Decorrido o prazo supra 

sem manifestação da parte requerida, intime-se a parte autora para 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, 

salientando desde já que deverá aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001554-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES (ADVOGADO(A))

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001554-37.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. RÉU: FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA Vistos, etc. Citavel Distribuidora de Veículos 

Ltda propôs ação regressiva de cobrança (restituição de valores), em 

face da empresa Ford Motor Company Brasil Ltda, aduzindo, em suma, 

que fora demandada em uma ação indenizatória movida por João Antônio 

de Lima, tendo em vista defeito de fabricação do veículo Nova Ranger, 

Cabine Dupla, 4x4, Cor Prata, ano 2012, modelo 2013, Diesel, 5 Cilindros, 

Câmbio Mecânico, cor Prata Geada, pelo valor (à época) de R$ 120.500,00 

(cento e vinte mil e quinhentos reais). Aduz a autora que, durante a 

instrução processual dos autos da ação de indenização por danos morais 

e materiais, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, 

sob o n. 206-63.2013.811.0038, Código 52864, fora postulado pela 

inclusão na demanda, na modalidade de denunciação à lide, da empresa 

Ford Motor Company Brasil Ltda., contudo fora negado pelo Juízo do feito. 

Aduz que a ação proposta na Comarca de Araputanga/MT, foi proveniente 

de falha na fabricação, já que o automóvel adquirido pelo consumidor João 

Antônio de Lima havia rodado apenas 50 Km e que, realizou todos os 

reparos necessários no veículo, sob a orientação da requerida, porém, 

mesmo com toda assistência técnica, foi apresentado, reiteradamente, 

pane elétrica. Dessa forma, foi condenada ao pagamento de R$ 

433.146,40 (quatrocentos e trinta e três mil, cento e quarenta e seis reais 

e quarenta centavos), razão pela qual busca a restituição do valor 

atualizado de R$ 456.366,18 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, 

trezentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos). A audiência 

designada nos autos restou inexistosa (id. 13115575). Em contestação a 

empresa requerida apresentou preliminar de exceção de incompetência, 

sob os fundamentos de que a demanda fundada em direito pessoal será 

em regra proposta no foro do domicílio do réu, o que não foi respeito para 

fins de distribuição desta demanda, pois a sede da empresa FORD está 

localizada na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. 

Pois bem. Analisando os autos, tenho que assiste razão a requerida, 

tendo em vista que o art. 100, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo 

Civil, preconiza que a competência para o processamento e julgamento de 

ações em que for ré a pessoa jurídica, é o do lugar onde se encontra a 

sua sede, in verbis: “Art. 100. É competente o foro: (...) IV - do lugar: a) 
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onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica; (...).” 

Ainda, a regra geral dispõe que as ações fundada em direito pessoal em 

regra devem ser propostas no foro do domicílio do réu, conforme ser 

observa do teor do art. 46 do CPC, in verbis: “Art. 46 - A ação fundada em 

direito pessoal e ação fundada em direito real sobre bens móveis serão 

propostas, em regra no foro do domicílio do réu.” Sabidamente o domicílio 

do réu é a regra geral fixada para competência, nos termos dos artigos 46 

do Código de Processo Civil. No que tange a alegação da autora de que a 

pretensão se reveste de caráter reparatório e em virtude disto pode ser 

proposta no domicílio do autor, nos termos do art. 53, inciso IV, alínea “a” 

do CPC, ressalto que tal tese não prevalece já que o referido artigo dispõe 

acerca do foro competente levando-se em consideração o lugar do ato ou 

fato para a ação de reparação de dano e não o domicílio da autora. Ainda, 

da análise dos autos é possível observar que os fatos sequer ocorreram 

nesta Comarca. Sendo assim, impõe-se o acolhimento da preliminar de 

incompetência e consequentemente remessa dos autos ao Juízo da 

Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, onde 

localiza-se a sede da empresa requerida. Posto isso, acolho a preliminar 

de incompetência suscitada pela requerida e declino a competência para o 

processamento e julgamento do feito Juízo da Comarca de São Bernardo 

do Campo, Estado de São Paulo. Assim, determino o encaminhamento dos 

autos ao Juízo da Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São 

Paulo, com vista à redistribuição para uma das Varas Cíveis, a que cabe 

conhecer e processar a espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001597-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDER ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001597-71.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

EDER ALVES DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos. Compulsando os autos realizei consulta junto ao Sistema de 

Processo Judicial Eletrônico - PJe e verifiquei a existência da AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL nº 1001600-26.20188.11.0002 também em trâmite 

perante esta vara, no qual o autor alega que seus dados foram inscritos 

no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito pelo Banco 

Bradesco S/A por uma dívida no valor de R$ 1.057,78 relativo ao contrato 

nº 011249211000084FI, dividida esta que ele alega desconhecer. Já nesta 

demanda o autor também afirma que o seu nome foi indevidamente 

negativo pelo Banco Bradesco S/A em virtude do débito no valor de R$ 

2.383,93 referente ao contrato nº 011249211000084EC. Dessa forma, 

apesar das ações fazerem menção a contratos distintos, é possível 

verificar que a relação contratual que o autor alega ser inexistente é uma 

só, razão pela qual vislumbro a necessidade de conexão deste feito aos 

autos de ação ordinária supra (nº 1001600-26.20188.11.0002), reunindo 

as demandas para julgamento simultâneo, em razão da possibilidade de 

ocorrerem decisões conflitantes (CPC – art. 55). Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÕES IDÊNTICAS DISTRIBUÍDAS NA MESMA 

DATA. CONEXÃO. Embora a certidão/extrato emitido pela CDL informe 

"números de contratos" distintos, é certo que se referem apenas ao 

número do título encaminhado para cobrança pela ré, e não a instrumentos 

contratuais diversos. De qualquer forma, ainda que assim não fosse, nada 

justifica o ajuizamento (na mesma data) de três demandas distintas, 

considerando que tanto as partes (autora e ré) quanto os pedidos 

(declaração de inexistência de débito, cancelamento de registros e 

indenização por danos morais) são os mesmos, assim como a tese que os 

fundamenta (ausência de contratação). A opção da autora por ajuizar três 

ações distintas com amparo da gratuidade, quando apenas uma bastaria 

para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, revela-se no mínimo 

antiética, consistindo em verdadeiro abuso de direito. Nada justifica, assim, 

que essas ações tramitem apartadamente, sendo evidente a conexão 

entre ambas. Logo, correta a decisão que determinou o apensamento dos 

feitos, a fim de que tramitem e sejam julgados conjuntamente, sob pena de 

possibilitar a ocorrência de decisões conflitantes. NEGADO SEGUIMENTO 

AO AGRAVO, DE PLANO.” (Agravo de Instrumento Nº 70067556498, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini 

Neto, Julgado em 01/12/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REUNIÃO 

DE PROCESSOS POR CONEXÃO. Há conexão quando existente identidade 

entre causas de pedir ou objetos (art. 103, CPC). No caso, há identidade 

entre as partes, pedidos e o fato que originou a ação, sendo admitida a 

reunião processual. Ademais, a tramitação conjunta dos feitos também se 

justifica para que haja economia processual e harmonia de decisões. 

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70067404186, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 11/04/2016) Pois bem. 

Efetivamente, o Código de Processo Civil traz a regra de prevenção na 

qual estabelece que o juízo prevento será aquele em que tenha ocorrido 

primeiro o registro ou a distribuição da petição inicial (CPC - art. 59). No 

presente caso ambas as demandas tramitam perante esta Vara Cível, 

razão pela qual torna-se necessárias apenas a associação de ambas as 

demandas junto ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico – Pje. Posto 

isso, reconheço a conexão entre este feito e o Processo 

1001600-26.20188.11.0002 e determino que a Secretaria promova a 

associação daqueles autos a presente demanda e em seguida faça a 

conclusão de ambos os autos para análise simultânea das demandas. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002461-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO (ADVOGADO(A))

FERNANDA FAVETTI (ADVOGADO(A))

SOMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (RÉU)

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002461-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO (ADVOGADO(A))

FERNANDA FAVETTI (ADVOGADO(A))

SOMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (RÉU)

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004012-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANDERSON CONCEICAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004012-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANDERSON CONCEICAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004738-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNANTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

KIRST & KIRST LTDA ME (IMPUGNADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da Devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a presente impugnação (art. 11, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004230-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CAMARGO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar manifestação acerca da 

Diligência (Id. 15500015), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003648-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

PRISMA SERVICOS DE LOCADORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO (ADVOGADO(A))

RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

BRF S.A. (RÉU)

 

Procedo à intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005912-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA NATO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que a Contestação juntada pela 

requerida no Id. 15462579 foi apresentada dentro do prazo legal. Assim, 

procedo À INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para apresentar sua 

impugnação. VÁRZEA GRANDE, 4 de outubro de 2018. THIAGO NUNES 

DIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 

TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002492-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO (ADVOGADO(A))

EDNA CRISTINA DOS SANTOS GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que a Contestação apresentada sob 

o Id 13829040 é tempestiva. Assim, procedo à INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar Impugnação, no prazo legal. . VÁRZEA 

GRANDE, 4 de outubro de 2018. THIAGO NUNES DIAS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888440

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338955 Nr: 7107-24.2014.811.0002

 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: ADRIANO DA SILVA FIDÉLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 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 Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 436653 Nr: 4969-16.2016.811.0002

 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: RONEY DE PAULA SOUZA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Autor para apresentar justificativa quanto a sua ausência 

na perícia que estava agendada para o dia 14.6.2018, às 13h00, bem 

como requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 206748 Nr: 2650-56.2008.811.0002

 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: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS COSTA NOVAES (Lanchonete Fundo 

de Quintal)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - OAB:MT 

6.487
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o patrono indicado para receber intimações não estava 

cadastrado no Sistema Apolo, o que foi regularizado nesta data, motivo 

pelo qual encaminho o movimento "Sem Resolução de 

Mérito->Extinção->Desistência", de 13/08/2018, para nova publicação: 

"Vistos, etc. Em face da petição de fls. 56, em que o autor requer a 

extinção do presente feito, nos termos do art. 200 do Código de Processo 

Civil, homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado 

Estatuto. Custas pagas inicialmente pela parte autora. Sem condenação 

em honorários, ante a inexistência de contraditório. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 421983 Nr: 23031-41.2015.811.0002

 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: HERMES RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - OAB:18359/O, 

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 EM RETIFICAÇÃO À INTIMAÇÃO ANTERIOR, PROCEDO À NOVA 

INTIMAÇÃO das partes para comparecimento à perícia médica designada 

para o dia 21/11/2018, às 12h40min, no consultório do perito na Rua Barão 

do Melgaço, Nº 2754, Edifício "Work Tower", 9º Andar, Sala 908, Bairro 

Centro Sul, Cuiabá - MT. Nos termos da decisão, "o(a) advogado(a) da 

parte autora fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no 

sentido de também buscar a comunicação da parte autora, com o alerta de 

que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008345-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL MEIRA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008345-22.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Em sendo apresentado os títulos 

junto à secretaria dentro do prazo supra cite-se. Caso contrário, 

certifique-se e faça os autos conclusos para deliberações pertinentes. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 03 

de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008346-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAISY NAYRA SILVA REIS GAMBIN (EXECUTADO)

LEOCIR JUNIOR GAMBIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008346-07.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Em sendo apresentado os títulos 

junto à secretaria dentro do prazo supra cite-se. Caso contrário, 

certifique-se e faça os autos conclusos para deliberações pertinentes. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 03 

de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008617-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL (ADVOGADO(A))

LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008617-16.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande/MT, 03 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008358-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS ROBERTO ROCHA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008358-21.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 
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CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Em sendo apresentado os títulos 

junto à secretaria dentro do prazo supra cite-se. Caso contrário, 

certifique-se e faça os autos conclusos para deliberações pertinentes. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT,03 

de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005333-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR FERREIRA BORGES (ADVOGADO(A))

DANIELA RAIMUNDO LUCINDO (ADVOGADO(A))

M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS LTDA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (RÉU)

GISELLE MARIA SACRE DE CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005333-68.2016.8.11.0002 

Vistos. Tendo em vista o lapso temporal percorrido, determino a intimação 

da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, para que manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte autora 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Intimem-se, Cumpra-se. Várzea Grande, 03 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001102-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA (ADVOGADO(A))

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE CAMPOS FILHO (RÉU)

MINERACAO NOVA ESPERANCA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001102-27.2018.8.11.0002 

Vistos. Diante da Informação trazida pela parte autora na manifestação 

sob Id. 15475705, em que informa que as partes estão em tratativa de 

acordo, bem como informa que a requerida devolveu o bem para avaliação 

voluntariamente. Solicitando a suspensão do processo pelo prazo de 10 

(dez) dias uteis. Por outra banda, o autor requer a inclusão do avalista no 

polo passivo da demanda uma vez que, o mesmo assumiu a divida do 

requerido, conforme termo anexo Id. 15475709 pág. 1 e Id. 15475711. 

Sendo assim, determino que a senhora Gestora Judiciaria providencie a 

inclusão do Sr. AMAURI DE CAMPOS no polo passivo da presente 

demanda, bem assim suspendo o presente feito pelo prazo requerido. 

Decorrido o prazo avençado, certifique-se e intime-se. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande/MT, 03 de outubro de 2018 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009528-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI BORGES (AUTOR(A))

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (RÉU)

JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009528-62.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que não foi determinado o 

valor do pedido de indenização por danos morais, o que na vigência do 

Novo Código de Processo Civil é obrigatório, pois deve o autor na sua 

petição atribuir à causa o valor preciso do ressarcimento pecuniário do 

dano moral pretendido, sendo, portanto, vedado ao autor formular pedido 

genérico de condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste 

sentido, o art. 292, V, do NCPC, in verbis: Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; Ante 

o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando 

a regularização indicada abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC): 1. Determinar a quantia requerida à título de 

indenização por danos morais, e em consequência, atualizar o valor 

atribuído à causa e recolher as custas remanescentes. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008964-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU KUNZ FILHO (AUTOR(A))

EDEN ANDERSON GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008964-49.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos verifica-se que as partes 

demandadas não possuem domicílio nesta Comarca, os autores, ao que 

consta, reside na Comarca de Cuiabá/MT e a requerida, por sua vez, está 

situada na Comarca de Cuiabá/MT. Por esse viés, sabe-se que a ação de 

obrigação de fazer e tratando-se de relação de consumo, de acordo com 

as normas processuais, é competente o foro de domicílio do consumidor, 

nos termos do art. 101, I do CDC. Observa-se, facilmente, que nenhuma 

das hipóteses ocorre na espécie, conforme alhures pontuado, pois os 

endereços das partes declinados nos autos, não convergem para esta 

Comarca. Assim, determino que a parte autora, no prazo de 10 dias, 

justifique o motivo pelo qual propôs a presente ação nesta Comarca, sob 

pena de eventual declaração de incompetência deste Juízo para o 

processamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008866-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO (ADVOGADO(A))

SCANVECO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008866-64.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande/MT, 04 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008868-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO MONTAGNER - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008868-34.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande/MT,04 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006382-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASTROGILDO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

IBRANTINA PEREIRA DE REZENDE (EXEQUENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006382-76.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Em análise dos autos verifica-se que o presente feito está 

endereçado ao Juizado Especial, de forma que este juízo carece de 

competência para processar e julgar a presente demanda. Ante o 

exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a sua redistribuição 

para o Juizado Especial Cível desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 02 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006205-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR (ADVOGADO(A))

ZENIL PEREIRA NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Nice Aline Figueiredo Ribeiro de Assis (RÉU)

Espólio de João Eloy de Assis (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006205-15.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Verifica-se que, a parte autora deixou de qualificar o polo 

passivo e de juntar aos autos a matrícula atualizada do imóvel 

usucapiendo. Sendo assim, deverá a parte autora empreender as 

diligências cabíveis para localização da parte ré, bem como trazer aos 

autos matrícula atualizada referente ao imóvel usucapiendo. Feita as 

considerações supra, intime-se a parte autora para emendar a exordial, 

providenciando, no prazo de 15 (quinze) dias, as regularizações indicadas 

abaixo, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 321, parágrafo único, 

do CPC): 1. Trazer aos autos a matrícula do imóvel usucapiendo. 2. 

Informar e qualificar adequadamente o polo passivo No mais, sem prejuízo 

da determinação supra, concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 02 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007877-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

REAL INSTALACOES ELETRICAS E REFORMAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007877-58.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Inicialmente, em se tratando o requerente de pessoa jurídica 

de direito privado, os requisitos essenciais para a concessão da justiça 

gratuita à pessoa física não são os mesmos para a jurídica, desde que, 

comprovem a impossibilidade de arcar com os ônus processuais. 

Enquanto para a primeira basta a declaração de impossibilidade de arcar 

com as custas sem prejuízo do sustento próprio ou da família, para a 

segunda é imprescindível a comprovação de sua inidoneidade financeira. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA 

MISERABILIDADE JURÍDICA. Para que a pessoa física possa ser 

beneficiária da justiça gratuita basta a afirmação de sua pobreza, até 

prova em contrário, tendo em vista que milita em seu favor presunção iuris 

tantum de veracidade, a teor do disposto no §1º, art. 4º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa 

jurídica, há que se considerar que não milita em seu favor a presunção de 

veracidade da alegação de miserabilidade jurídica, devendo restar 

provados nos autos sua precária condição financeira. (TJMG; AGIN 

1.0024.08.837343-6/0011; Belo Horizonte; Décima Sexta Câmara Cível; 

Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 11/03/2009; DJEMG 03/04/2009). Destarte, 

da análise dos documentos constantes nos autos verifico que evidenciam 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, 

§ 2º,NCPC), devendo a pessoa jurídica, comprovar que não possui 

condições de arcar com as custas do processo. Fato que deverá estar 

comprovado nos autos por documento idôneo. Sendo assim, intime-se a 

parte autora para que traga aos autos comprovação da sua situação 

financeira precária, no prazo de 15 (dias) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (art. 321, do CPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas/taxas 

judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 290, CPC). Após, certifique-se o necessário, e 

façam os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

02 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008148-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO (ADVOGADO(A))

JOAQUIM VIDAL DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO PEREIRA BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008148-67.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Em análise dos autos verifica-se que o presente feito está 

endereçado para Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, de 

forma que este juízo carece de competência para processar e julgar a 

presente demanda. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e 

determino a sua redistribuição para o Vara Especializada de Direito 

Agrário de Cuiabá-MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT, 02 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007242-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA (ADVOGADO(A))

LUCIANO MONTEIRO ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007242-77.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes. Verifica-se que, a 

parte autora atribuiu ao valor da causa à importância de R$ 11.467,30 

(onze mil quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), 

contudo, da análise dos pedidos, constato que fora requerido anulação da 

multa disciplinar, a consignação em pagamento e a condenação em danos 

morais. E, segundo inteligência do art. 292, VI, do CPC, 292. “O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) VI - na 

ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma 

dos valores de todos eles;” Pois bem. Por tratar-se de pedidos 

cumulativos, o valor atribuído à causa deve corresponder ao pedido de 
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consignação em pagamento, anulação da multa e somado com o montante 

pleiteado pela indenização de danos morais. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para emendar a inicial, providenciando as regularizações 

indicadas abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, 

do NCPC): 1. Informar nos autos o endereço eletrônico das partes ré, 

conforme disposto no art. 319, II, do NCPC. 2. Regularizar o valor atribuído 

à causa. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008048-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS CANDIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

PATRICIA MARTINS SAAD (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DA SILVA BARROS - GERALDINHO (REQUERIDO)

LUCIDIO BENTO PINTO 00732498155 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008048-15.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes. Constato que, não 

foi determinado o valor do pedido de indenização por danos morais, o que 

na vigência do Novo Código de Processo Civil é obrigatório, pois deve a 

autora na sua petição atribuir à causa o valor preciso do ressarcimento 

pecuniário do dano moral pretendido, sendo, portanto, vedado a autora 

formular pedido genérico de condenação ou apenas sugerir o arbitramento 

mínimo. Neste sentido, o art. 292, V, do NCPC, in verbis: Art. 292. O valor 

da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – 

na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido; Verifico ainda que, não foram recolhidos os emolumentos 

judiciais iniciais. Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a 

inicial, providenciando a regularização indicada abaixo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção (art. 321, parágrafo único, do NCPC): 

1. Informar nos autos o endereço eletrônico das partes, conforme 

disposto no art. 319, II, do NCPC. 2. Determinar a quantia requerida à título 

de indenização por danos morais, e em consequência, atualizar o valor 

atribuído à causa. 3. Regularizado o valor da causa, recolha-se o 

recolhimento das custas referentes à distribuição da presente ação, bem 

como comprove nos autos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 03 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008176-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN (ADVOGADO(A))

ANTONIA ROSANA PERIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CURB URBANISMO LTDA (RÉU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(RÉU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008176-35.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando aos autos, verifica-se que a presente demanda 

está endereçada ao Juizado Especial desta Comarca. Determino a 

intimação da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca do endereçamento da ação, sob pena declínio dos 

autos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008203-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DO MONTE MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008203-18.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Tratar-se de Ação proposta em desfavor do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, autarquia federal, de tal modo, falece este juízo 

de competência para processar e julgar a presente lide. Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos encaminhados ao Cartório 

Distribuidor, para que sejam redistribuídos para uma das Varas da 

Fazenda Pública desta Comarca. Às providências. Várzea Grande/MT, 03 

de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008324-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE VECCHI SEVIERO (ADVOGADO(A))

AMANDA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAUCIA GONCALINA DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008324-46.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários previstos no artigo 319 do NCPC, uma vez 

que a parte deixou de informar o endereço eletrônico de ambas as partes. 

Ademais, a autora requer pelos benefícios da justiça gratuita, ademais a 

autora se qualifica como empresária, caso assim pretenda deverá 

apresentar nos autos comprovação da sua situação financeira precária. 

Sendo assim, INTIME-SE a autora para emendar a inicial providenciando o 

endereço eletrônico das partes, bem como trazer aos autos comprovação 

da sua situação financeira precária, OU, conforme for o caso, promova o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 321 e 

290, do NCPC c/c 456, §1º, da CNGC) Prazo: 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 03 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010385-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DANIELA SEIBEL (AUTOR(A))

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA ALCARAZ (RÉU)

DIOGO COSTA ALCARAZ (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1010385-54.2018.8.11.0041 

AUTOR(A): DANIELA SEIBEL RÉU: DIOGO COSTA ALCARAZ, PATRICIA 

PEREIRA DE OLIVEIRA ALCARAZ Vistos, etc. Em face da petição ID n. 

15438330, em que a Requerente pede a desistência da presente ação, 

HOMOLOGO a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas, se houver, pela parte autora diante de sua 

desistência, conforme prevê o artigo 90 do CPC. Tais exigências, no 

entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, uma vez 

que defiro o beneficio da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, 

ante a inexistência de contraditório. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande–MT, 03 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 436 de 547



Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008875-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE MARTA CORREA ANANIAS (REQUERENTE)

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003128-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO ROCCA (EXECUTADO)

SERGIO DE FARIA (EXECUTADO)

JOAO BATISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

JOAO FRANCISCO GONCALVES (EXECUTADO)

JOAO FELISBINO DE FARIAS (EXECUTADO)

JOAO CRISOSTOMO DA GAMA E SOUSA (EXECUTADO)

COLINA VERDE RECICLAGEM DE METAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Indefiro, por ora, o pedido de diligência de bens formulado pela 

Exequente, vez que não houve a formalização da citação de todos os 

executados. Aguarde-se a formalização da citação de todos os 

Executados, conforme requerido. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006347-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em vista que os documentos que acompanham a inicial se 

mostram ilegíveis, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, devendo coligir aos autos cópia legível 

dos documentos pessoais e comprovante de endereço, sob pena de 

indeferimento de plano da inicial e consequente extinção do feito. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após, 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006815-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

STEFFANY ANJOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006404-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRANA SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em vista que os documentos que acompanham a inicial se 

mostram ilegíveis, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, devendo coligir aos autos cópia legível 

dos documentos pessoais, comprovante de endereço e das imagens do 

veículo (Id nº 14355186), sob pena de indeferimento de plano da inicial e 

consequente extinção do feito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e após, conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1002031-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LIMA DE MELO (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES OAB - 992.880.441-91 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

REAL MORADIA CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Sobre o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

Autora (Id nº 13017317), manifeste a parte Ré, no prazo de até 05 (cinco) 

dias. A inércia será entendida como anuência. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 20850 Nr: 279-47.1993.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA GONÇALVES B. 
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DUARTE - OAB:6659/MT, RUBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SODRÉ 

DANTAS-Proc.Federal - OAB:7132

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente para apresentar os dados 

bancários para transferência do valor depositado nos autos, relativo ao 

pagamento da RPV dos honorários de sucumbência, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 288728 Nr: 8201-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA LUCIA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente para apresentar os dados 

bancários para transferência dos valores depositados nos autos, relativo 

ao pagamento das RPV’s sendo valor principal e honorários de 

sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 398470 Nr: 10529-70.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIM FEITOSA - 

OAB:OAB/MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente para apresentar os dados 

bancários para transferência dos valores depositados nos autos, relativo 

ao pagamento das RPV’s sendo valor principal e honorários de 

sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 228539 Nr: 8692-87.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:MT 9.457, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente para apresentar os dados 

bancários para transferência do valor depositado nos autos, relativo ao 

pagamento da RPV dos honorários de sucumbência, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 245060 Nr: 5569-47.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINA DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, JESUS 

VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 9309, MARCELO VENTURA DA SILVA 

MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente para apresentar os dados 

bancários para transferência dos valores depositados nos autos, relativo 

ao pagamento das RPV’s sendo valor principal e honorários de 

sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 237093 Nr: 16933-50.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMA RIBEIRO DE LUCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE ADM. DA 

PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIANE TAQUES PEREIRA - 

OAB:14134, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente para apresentar os dados 

bancários para transferência do valor depositado nos autos, relativo ao 

pagamento da RPV dos honorários de sucumbência, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 250774 Nr: 10121-55.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente para apresentar os dados 

bancários para transferência dos valores depositados nos autos, relativo 

ao pagamento das RPV’s do valor principal e dos honorários de 

sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 260035 Nr: 18565-77.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDES GONÇALVES DE FRANÇA, WELLYTON 

GONÇALVES DE FRANÇA, JOELSON GONÇALVES DE FRANÇA, ALEX 

LEMES DE FRANÇA, ROSENIL GONÇALVES DE BRITO, EZES LEMES DE 

FRANÇA, PAULO NETO DE FRANÇA, LUCIANO GONÇALVES DE FRANÇA, 

SOLANGE MARIA FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:9.459, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT/ 

9.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente para apresentar os dados 

bancários para transferência dos valores depositados nos autos, relativo 

ao pagamento das RPV’s sendo valor principal e honorários de 

sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 258813 Nr: 17196-48.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESTINA SERGIA DA SILVA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente para apresentar os dados 

bancários para transferência do valor depositado nos autos, relativo ao 

pagamento da RPV do dos honorários de sucumbência, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 249001 Nr: 8541-87.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:OAB/MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente para apresentar os dados 

bancários para transferência dos valores depositados nos autos, relativo 

ao pagamento das RPV’s sendo valor principal e honorários de 

sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 229566 Nr: 9747-73.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUSA MARIA CURVO - 

OAB:4254/OAB - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente para apresentar os dados 

bancários para transferência do valor depositado nos autos, relativo ao 

pagamento da RPV do dos honorários de sucumbência, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 391098 Nr: 5977-62.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CORDEIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente para apresentar os dados 

bancários para transferência dos valores depositados nos autos, relativo 

ao pagamento das RPV’s do valor principal e dos honorários de 

sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 261988 Nr: 821-35.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente para apresentar os dados 

bancários para transferência dos valores depositados nos autos, relativo 

ao pagamento das RPV’s sendo valor principal e honorários de 

sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 391317 Nr: 6104-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Josefa do Nascimento

 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,

Tendo em vista que o executado, devidamente intimado, deixou de 

apresentar impugnação, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se e 

expeça-se RPV ou Precatório, conforme os valores cobrados, com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008876-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ASSIS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte Autora. Anote-se. Trata-se 

de ação de cobrança de diferenças remuneratórias (URV) ajuizada por 

Francisco Assis de Assunção em face do Estado de Mato Grosso. 

Pretende a parte a incorporação do percentual de 11,98% no vencimento 

da requerente, requereu tutela antecipada. Pois bem. Em que pese o vigor 

da argumentação da parte Autora, há restrições legais que vedam a 

concessão de liminares contra as Fazendas Públicas, voltadas a garantir 

o erário contra o imediato efeito de deliberações provisórias, sobretudo 

nas hipóteses em que o direito perquirido versa sobre concessão de 

aumento, equiparação ou extensão de vantagem a servidor público (Lei nº 
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9.494/97, artigos 1º e 2º-B, caput). Assim, diante do perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que antecipa os efeitos da tutela, 

considerando a natureza alimentar e a irrepetibilidade dos valores, indefiro 

a tutela antecipada, com base no artigo 300, §3º, CPC/2015. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335, 

“caput” c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades 

da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação (NCPC, art.139, V). Com a apresentação 

oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou 

defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora 

para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo no estado em 

que se encontra (art. 355, NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, 

faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do 

NCPC. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004499-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

MARCOS AUGUSTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. A 

preliminar de prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002461-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA RAYANE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILA DE ALMEIDA ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - DAE opôs Embargos a Execução em desfavor de 

LUCILA DE ALMEIDA ARRUDA, qual foi distribuído por dependência ao 

processo nº 18392-19.2011.811.0002 (Código 275247). Por um equivoco, 

foi juntado nos autos a petição de processo diverso (Id nº 3016621). 

Instada a se manifestar, a parte Autora deixou decorrer “in albis” o prazo. 

Sendo assim, desentranhe-se a petição de Id nº 3016621. Após, 

prossiga-se no cumprimento da decisão de Id nº 10085805. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008920-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DA SILVA PERES (ADVOGADO(A))

MARINA IAGLA LIMA (ADVOGADO(A))

JANICE JESUS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça requerida. Trata-se de requerimento 

de antecipação da tutela visando à concessão liminar para que se efetue 

o imediato enquadramento da servidora, com consequente adequação do 

salário. Em análise preliminar, tratando-se de tutela de urgência o Juiz 

deverá aferir a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para 

conceder ou não a liminar (artigo 300 do Código de Processo Civil). Ocorre 

que, neste momento processual, inviável se vislumbrar a plausibilidade das 

razões da parte Autora, considerando, sobretudo, a impossibilidade de 

concessão da liminar pleiteada, em razão de expressa vedação contida na 

Lei 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 

Autora, já que caso a demanda venha ser improcedente, 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 Autora 

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. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Cite-se a 

parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de TRINTA 

DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo no estado em 

que se encontra (art. 355, NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, 

faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do 

NCPC. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001501-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001210-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARCELO GOUVEIA (ADVOGADO(A))

BRF S.A. (REQUERENTE)
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CARLOS SOARES ANTUNES (ADVOGADO(A))

KELLY DE AQUINO RODRIGUES FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006778-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO (ADVOGADO(A))

BRF S.A. (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em vista que o embargante/executado ofereceu bem à 

penhora na execução fiscal nº 1005114-84.2018.8.11.0002 e, o 

embargado/exequente ainda não se manifestou quanto ao bem oferecido, 

aguarde-se a manifestação do embargado/exequente nos autos em 

apenso. Outrossim, caso haja a discordância do embargado quanto ao 

bem oferecido à penhora nos autos em apenso (processo nº 

1005114-84.2018.8.11.0002), desde já determino que proceda a garantia 

do juízo, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 16, parágrafo 

1º, da LEF e art. 485, inciso IV, do CPC (artigo 321, parágrafo único, do 

NCPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004361-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

ROBSON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Marco Aurélio de Arruda apresentou ação de cobrança de fundo 

de garantia em face do Departamento de Água e Esgoto de Várzea 

Grande-DAE/MT, alegando, em síntese, que laborou em regime de contrato 

de trabalho temporário de 01/02/2010 a 28/05/2015, e por se tratar de 

contrato nulo, faz jus ao recebimento do FGTS. Finalizou requerendo o 

pagamento do FGTS, com apoio nos documentos em anexo. Determinada a 

citação, o requerido deixou decorrer o prazo sem apresentar defesa. O 

autor apresentou impugnação, ratificando os pedidos iniciais. Convertido o 

feito em diligência para que o Autor trouxesse aos autos a ficha funcional, 

o mesmo apresentou as fichas financeiras. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória. Inicialmente, 

ressalto, por oportuno, que ainda que não apresentada a contestação pela 

parte Ré, ou melhor, tenha sido apresentada intempestivamente, 

inaplicável a pena de revelia por tratar-se de induvidoso interesse público 

envolvido, de natureza indisponível. Verifico que a parte autora contratada 

por prazo determinado para o exercício encarregado de equipe 

corte/efetivo, requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento, em 

seu favor, do FGTS mensal, não pago, durante todo o período da 

contratação. “In casu”, “ab initio”, cumpre-se asseverar que resta 

configurada a nulidade da contratação realizada pelo ente público, pois se 

trata de contrato temporário, para atender a excepcional interesse público, 

sendo incontroversa sua prorrogação. O instituto da contratação 

temporária, não obstante sua importância para a garantia do 

funcionamento da máquina pública em situações ocasionais, comumente é 

utilizado para burlar a obrigatoriedade de Concursos Públicos para o 

preenchimento de funções públicas que deveriam ser permanentes. É o 

que se verifica no caso em comento, porquanto descaracterizado o 

caráter temporário e excepcional do contrato por tempo determinado. Isto 

porque, a Lei Municipal nº 2.613/2003, autoriza o chefe do Poder 

Executivo Municipal a efetuar a contratação de pessoal por tempo 

determinado - doze meses e dois anos, podendo ser prorrogado pelo 

mesmo período (artigo 4º) na hipótese de admissão de qualquer atividade 

que necessite ser assegurada pelo Poder Público (IV). Dessa forma, 

apresenta-se de fato nula a contratação temporária ora discutida, por 

desatender aos requisitos deste tipo de vínculo, tendo em vista o art. 37, 

IX, da CF/88 e a legislação municipal citada. Não existindo a má-fé da parte 

contratada, como na hipótese discutida nos autos, a nulidade produzirá 

efeitos “ex tunc”, ou seja, não retroagirá para prejudicar o servidor, que 

será exonerado da obrigação de restituir à Administração os valores que 

percebeu, tendo ainda direito ao recebimento de eventual saldo de salário 

existente e o FGTS. Sobre o tema a lição de Celso Antônio Bandeira de 

Mello: “Na conformidade desta perspectiva, parece-nos que efetivamente 

nos atos unilaterais restritivos da esfera jurídica dos administrados, se 

eram inválidos, todas as razões concorrem para que sua fulminação 

produza efeitos "ex tunc", exonerando por inteiro quem fora 

indevidamente agravado pelo Poder Público das consequências onerosas. 

Pelo contrário, nos atos unilaterais ampliativos da esfera jurídica do 

administrado, se este não concorreu para o vício do ato, estando de 

boa-fé, sua fulminação só deve produzir efeitos "ex nunc", ou seja, depois 

de pronunciada” (Manual de direito administrativo, 32ª Ed., p. 492). No 

entanto, não faz jus o servidor a qualquer outra verba, seja rescisória, 

sejam aquelas listadas no art. 7º da CF/88, tal como decidiu, em regime de 

repercussão geral, o STF: “ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria.” (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 

15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 ). Ou seja, nos termos 

do entendimento da Suprema Corte o servidor teria direito a eventual saldo 

de salário, além de se aplicar aos casos de contratação irregular ainda o 

art. 19-A da Lei 8.036/90, o qual preconiza: “Art. 19-A. É devido o depósito 

do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja 

declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2º, da Constituição 

Federal, quando mantido o direito ao salário.” No mais, existe súmula do 

TST (363) que estabelece o que deve ser pago em contratos nulos, 

vejamos: “CONTRATO NULO. EFEITOS (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 

19, 20 e 21.11.2003. A contratação de servidor público, após a CF/1988, 

sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo 

art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da 

contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, 

respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos 

depósitos do FGTS.” Observe-se que o TST reconhecia apenas a 

contraprestação dos serviços realizados, tendo em vista a impossibilidade 
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de total restituição das partes ao estado anterior à contratação, 

especialmente o trabalhador, que não tem como reaver o esforço 

despendido. Os depósitos do FGTS foram acrescidos ao texto da Súmula 

depois da vigência do art. 19-A, introduzido na Lei n 8.036/1990 pela 

Medida Provisória nº 2.164/2001, estabelecendo que tais depósitos são 

devidos mesmo no caso de nulidade contratual decorrente do desrespeito 

ao princípio do concurso público, "quando mantido o direito ao salário". 

Quanto à prescrição, este juízo entende ser aplicada a prescrição 

quinquenal inclusive quanto aos débitos de FGTS, posto que o art. 1º, do 

Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. 

Vejamos: “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” 

Diante do exposto, reconhecido o contrato nulo com efeito “ex tunc”, e 

pelo que consta dos autos, julgo parcialmente procedente, o pedido de 

FGTS face a nulidade do contrato de trabalho do período de 01/02/2010 a 

28/05/2015, fazendo jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, 

durante o período laborado, observada a prescrição quinquenal, sobre os 

quais devem incidir correção monetária a partir da data em que a verba 

era devida e juros de mora a partir da citação. Declaro extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à 

seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. 

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 

8% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em 

vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para 

as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. II). Por imposição do 

disposto no artigo 496, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante o 

duplo grau de jurisdição, submeto a sentença ao reexame necessário pelo 

Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ante a não 

exceção do art. 496, §3º, inciso III, do NCPC), independentemente de 

eventuais recursos voluntários. Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos 

previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003152-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA MARCHIORI MUNHEIRO (EXECUTADO)

PAULO ALEXANDRE DA SILVA MUNHEIRO (EXECUTADO)

ESCAUTO CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte exequente pugnado 

pela extinção da execução, em razão do pagamento do débito. Posto isso, 

JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, 

c/c art. 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Processo 

isento de custas. Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de 

honorários advocatícios, por não ter se completando a relação 

processual, vez que não ocorreu a citação. Autorizo o levantamento de 

eventuais penhoras existentes. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Com 

o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se. 

P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005601-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

CARLA MELISSA KLOCK SCALZITTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Carla Melissa Klock Scalzitti apresentou ação ordinária de 

enquadramento nas classes de promoção cumulada com cobrança de 

diferenças de vencimentos em face do Município de Várzea Grande, 

sustentando que a autora pertence ao quadro de servidores públicos 

lotada na Secretaria de Educação e Cultura fazendo jus a todas as 

vantagens, direitos e obrigações contempladas nos estatutos do 

Magistério Público de Várzea Grande (Lei nº 2.361/2001, Lei nº 

3.505/2010 e Lei nº 3.797/2012). Assevera que ingressou em 15/02/1.992 

e que de acordo com a Lei nº 2.361/2001, em 2013 completou os 

interstícios de 3 anos fazendo jus a Classe H. Finalizou requerendo que o 

réu promova o correto enquadramento da autora nas classes de 

promoção com base na Lei Municipal nº 2.361/2001, com apoio nos 

documentos anexados. O réu devidamente citado, deixou de apresentar 

defesa nos autos. É o relatório. Fundamento. Decido. Não há questões de 

fato a dirimir que reclamem a produção de provas em audiência ou de 

índole pericial pelo que, com base no art. 335, I, do NCPC, passo à imediata 

apreciação da pretensão deduzida em juízo. Inicialmente, ressalto, por 

oportuno, que ainda que não apresentada a contestação pela parte Ré, ou 

melhor, tenha sido apresentada intempestivamente, inaplicável a pena de 

revelia por tratar-se de induvidoso interesse público envolvido, de 

natureza indisponível. Antes de adentrar no mérito, cumpre ressalta que, a 

parte autora no mesmo dia ingressou com o processo nº 

1005598-70.2016.8.11.0002, sendo distribuído nesta Vara, sendo as 

mesmas partes, porém, o pedido mais amplo do que o da presente 

demanda. Assim, prevê o art. 56 e 57 do NCPC, que: “Art. 56. Dá-se a 

continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade 

quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais 

amplo, abrange o das demais.”. “Art.57. Quando houver continência e a 

ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à 

ação contida será proferida sentença sem resolução do mérito, caso 

contrário, as ações serão necessariamente reunidas.” Como se vê, o 

processo nº 1005598-70.2016.8.11.0002, se trata de enquadramento de 

classe e nível acerca das Leis nº 3.797/2012 e a presente demanda 

tratar-se apenas de classe (H) consoante a Lei nº 2.361/2001. Nesse 

sentido: “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO QUE INTEGRA 

PRETENSÃO BUSCADA EM AÇÃO DIVERSA - CONTINÊNCIA - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 

Dá-se a continência entre duas ou mais ações sempre que há identidade 

quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais 

amplo, abrange o das outras”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0480.12.003497-4/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo, 3ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 10/05/2018, publicação da súmula em 22/05/2018) 

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição 

inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002515-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Maria da Guia Ramos Silva propôs “Ação Ordinária de 

Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de 

Vencimentos” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer ao quadro de servidores públicos do Município de 
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Várzea Grande, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

como integrante do quadro de magistério, conforme termos do histórico 

funcional e demais documentos juntados aos autos. Assinala que até 

fevereiro/2011, as atribuições da carreira eram regidas pela Lei nº 

2.361/2001 – Estatuto e Plano de Carreiras do Magistério Público de 

Várzea Grande, mas em 2010 foi promulgado um novo Estatuto, a Lei nº 

3.505/2010, com eficácia financeira a partir de fevereiro/2011, a qual foi 

revogada pela Lei nº 3.797/2012, que entrou em vigor em 01.02.2013, com 

a redação da lei nº 4.007/2014, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de 

Carreira dos Profissionais da Educação. Finaliza, sustentando que faz jus 

a todas as vantagens, direitos e obrigações contempladas nos Estatutos 

do Magistério Público de Várzea Grande, razão pela qual requer a 

procedência do pleito, condenando o requerido a promover o correto 

enquadramento nas classes de promoção, com efeito retroativo a data em 

que nasceu o direito a promoção, bem como a condenação ao pagamento 

das diferenças nos vencimentos e seus respectivos reflexos, com apoio 

nos documentos anexados. Devidamente citado, o requerido apresentou 

deixou de apresentar contestação. É o relato do necessário. Fundamento. 

Decido. Não há questões de fato a dirimir que reclamem a produção de 

provas em audiência ou de índole pericial pelo que, com base no art. 335, I, 

do NCPC, passo à imediata apreciação da pretensão deduzida em juízo. 

Inicialmente, ressalto, por oportuno, que ainda que não apresentada a 

contestação pela parte Ré, ou melhor, tenha sido apresentada 

intempestivamente, inaplicável a pena de revelia por tratar-se de 

induvidoso interesse público envolvido, de natureza indisponível. Saliento, 

ainda, que por se tratar de matéria de ordem pública, quanto o instituto da 

prescrição, o Decreto nº 20.910/32 dispõe em seu art. 1º que: “Art. 1º As 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” Em contrapartida, 

o art. 3º, do referido Decreto, diz que: “Art. 3º Quando o pagamento se 

dividir por dias, meses ou anos a prescrição atingirá progressivamente as 

prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo 

presente Decreto.” O Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula nº 85, 

da qual se extrai que “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.” Com efeito, 

examinando-se a pretensão externada na inicial em harmonia com todo o 

entendimento aqui exposto acerca da prescrição quinquenal, conclui-se 

que as verbas pleiteadas pela servidora municipal, por serem, em tese, 

devidas mensalmente, foram parcialmente atingidas pela prescrição, mais 

precisamente aquelas eventualmente reconhecidas, porém anteriores a 

19/09/2011, ou seja, anteriores aos cinco anos que antecederam ao 

ajuizamento da ação, que se deu em 19/09/2016. Ultrapassadas aludidas 

questões preliminares e prejudiciais, quanto ao mérito passo a expor. 

Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a 

questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado direito da 

requerente de obter a progressão na carreira de professora da rede 

municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas 

classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos 

condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação do interstício 

de três anos previsto no art. 9º, § 1º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, que 

foi alterado pela Lei 3.797/2012. O invocado direito está alicerçado, 

primeiramente, na Lei Federal nº 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: “Art. 67. 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. Ressalto que, de acordo com a documentação 

da parte autora, a mesma é integrante do quadro do requerido como 

técnica de suporte administrativo educacional, conforme prevê o art. 15, 

da lei 3.797/2012. Nessa mesma linha, a Lei Municipal nº 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, 

estabelece que a progressão funcional do professor dar-se-á por 

promoção nas classes e progressão nos níveis, conforme artigos 18 a 22, 

a seguir: “Art. 18 – A progressão funcional dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande 

dar-se-á por: I – progressão nos níveis; II – progressão nas classes. Art. 

19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um 

nível para o outro dar-se-á em virtude de nova Art. 18 - A progressão 

funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública 

municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por: I - progressão nas 

classes; II - promoção nos níveis. 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 – As classes de progressão dos profissionais 

da Educação Escolar Básica são estruturadas 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 

conhecimentos 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 um 

nível para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais 

da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por números arábicos de 1 a 10. Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificadas por até 5 (cinco) 

letras, de A a E. Com alteração pela Lei nº 4.007/2014, passando a viger 

da seguinte maneira: Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará 

a viger com as seguintes alterações: Art. 18 –(...) I – progressão nas 

classes; II – promoção nos níveis 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. Parágrafo Único – Os 

níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por números 

arábicos de 1 a 10. 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; Art. 24 - As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: I – Técnico Administrativo 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. II – Técnico em 

Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – formação em ensino médio; 

b) Classe B – habilitação em grau superior; 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 

ou correlata. 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 
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superior, com curso de especialização; d) Classe D – habilitação em grau 

superior, com curso de mestrado. 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 – 

habilitação em grau superior; d) Classe D – habilitação em grau superior, 

com curso de especialização. Desse modo, só há que 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 no caput do 

dispositivo, que se mostra em clara sintonia com o art. 67, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). No caso dos 

autos, contudo, a requerente se agarra ao argumento de que deve ser 

aplicado o disposto no § 4º, do art. 20, da referida Lei Municipal, que cuida 

da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte a esse respeito, deixando de regulamentar o processo 

de avaliação no prazo assinalado na Lei, inviabilizando, assim, a 

progressão funcional almejada. A requerente está com a razão, ante a 

verificação de que 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. Assim, ao mesmo tempo em que o 

legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais sejam as 

avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por óbvio, o 

exame da qualificação em instituições credenciadas – aos critérios a ser 

definidos por lei própria, tratou de prever, também, a excepcional hipótese 

de a Administração Pública omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo 

norma clara no sentido de promover automaticamente os servidores que 

cumprirem o requisito temporal no serviço, no caso de não lhes serem 

oportunizadas as comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou 

não pedido expresso de promoção na carreira ou se os interessados 

nessa forma de progressão funcional provaram ter formalizado esse 

pedido, bem como demonstrado que não houve regular processo de 

avaliação por parte da Administração Pública, a quem compete, afinal, a 

iniciativa dessa providência, não se podendo cobrar dos administrados 

que produzam prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato 

inconteste de que a ausência de avaliação com vistas à promoção da 

requerente não fora contrariada pelo requerido, 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 de Hely Lopes Meirelles, 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’.” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 21ª edição, 1996, p. 82). É evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no § 4º, do art. 

20 da Lei Municipal nº 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 no 

ajuizamento desta ação 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.” (op. cit., 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. Resta, pois, examinar os 

documentos acostados aos autos, com a inicial apresentada, à luz do que 

prescreve a Lei Municipal nº 3.797/2012, cabendo registrar que a aludida 

Lei, de acordo com o previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, deixa 

claro, em seu art. 5º, caput, que “A carreira do magistério público 

municipal é integrada pelo cargo de provimento efetivo de professor e 

estruturada em classes e níveis”, cujo ingresso se dá, como se sabe, por 

meio de concurso público de provas e títulos (art. 5º, § 2º), ficando 

descartada, portanto, qualquer possibilidade de aplicação da norma de 

progressão funcional em análise a servidores contratados, ainda que 

estabilizados pela via oblíqua do art. 19, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Com efeito, pela mesma razão exposta acima, 

apenas o período de exercício profissional como servidor público efetivo 

deve ser levado em conta na contagem para a obtenção da progressão 

funcional na forma de promoção nas classes. Verifico dos documentos 

anexados nos autos, procuração, documento pessoal, vida funcional, 

curso técnico em alimentação escolar, curso técnico em contabilidade, 

curso de Pedagogia, Curso de Especialização em educação Infantil, 

Atestado de conclusão pós-graduação. Como se vê, tendo a parte autora 

ingressado no serviço público em 30/04/2.002, no ano de 2017 a mesma 

completou o interstício de 3 anos fazendo jus ao nível “6”. De outro lado, 

verifico dos documentos da autora que a mesma possui curso superior e 

curso de especialização o que lhe consagra o direito de ser enquadrada 

na classe D, conforme art. 24, §1º, inciso IV, alínea “d” da lei Municipal nº 

4.007/2014. Com a comprovação do necessário tempo de serviço público, 

devidamente apresentada nos autos, sem qualquer contrariedade por 

parte do requerido, resulta inequívoco o direito objetivado de ser a 

requerente promovida às classes superiores, diretamente àquelas 

correspondentes ao tempo de serviço já prestado à municipalidade, sem 

necessidade, portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, 

vez que não podem ser prejudicadas por causa da omissão da 

Administração Pública, nos termos do art. § 4º, do art. 20 da Lei nº 

3.797/2012. Diante do exposto, julgo parcial procedente o pedido 

formulado na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com 

resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno o requerido para que proceda à progressão 

funcional, promovendo a requerente para o nível 6, classe D, sem prejuízo 

de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, 

nos moldes da Lei nº 2.361/2001, 3.797/2012 e 4.007/2014 a partir do 

trânsito em julgado e das diferenças vencidas, observada a prescrição 

quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da 

propositura da ação, também a partir do trânsito em julgado, deduzindo os 

valores já recebidos mensalmente pela requerente. A correção monetária 

incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a 

partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os 

juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do 

disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. 

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 

8% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em 

vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para 

as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. II). Por imposição do 

disposto no artigo 496, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante o 

duplo grau de jurisdição, submeto a sentença ao reexame necessário pelo 

Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ante a não 

exceção do art. 496, §3º, inciso III, do NCPC), independentemente de 

eventuais recursos voluntários. Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos 

previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.
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Vistos, Carla Melissa Klock Scalzitti propôs “Ação Ordinária de 

Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de 

Vencimentos” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer ao quadro de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

como integrante do quadro de magistério, conforme termos do histórico 

funcional e demais documentos juntados aos autos. Assinala que até 

fevereiro/2011, as atribuições da carreira eram regidas pela Lei nº 

2.361/2001 – Estatuto e Plano de Carreiras do Magistério Público de 

Várzea Grande, mas em 2010 foi promulgado um novo Estatuto, a Lei nº 

3.505/2010, com eficácia financeira a partir de fevereiro/2011, a qual foi 

revogada pela Lei nº 3.797/2012, que entrou em vigor em 01.02.2013, com 

a redação da lei nº 4.007/2014, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de 

Carreira dos Profissionais da Educação. Finaliza, sustentando que faz jus 

a todas as vantagens, direitos e obrigações contempladas nos Estatutos 

do Magistério Público de Várzea Grande, razão pela qual requer a 

procedência do pleito, condenando o requerido a promover o correto 

enquadramento nas classes de promoção, com efeito retroativo a data em 

que nasceu o direito a promoção, bem como a condenação ao pagamento 

das diferenças nos vencimentos e seus respectivos reflexos, com apoio 

nos documentos anexados. Devidamente citado, o requerido apresentou 

deixou de apresentar contestação. É o relato do necessário. Fundamento. 

Decido. Não há questões de fato a dirimir que reclamem a produção de 

provas em audiência ou de índole pericial pelo que, com base no art. 335, I, 

do NCPC, passo à imediata apreciação da pretensão deduzida em juízo. 

Inicialmente, ressalto, por oportuno, que ainda que não apresentada a 

contestação pela parte Ré, ou melhor, tenha sido apresentada 

intempestivamente, inaplicável a pena de revelia por tratar-se de 

induvidoso interesse público envolvido, de natureza indisponível. Saliento, 

ainda, que por se tratar de matéria de ordem pública, quanto o instituto da 

prescrição, o Decreto nº 20.910/32 dispõe em seu art. 1º que: “Art. 1º As 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” Em contrapartida, 

o art. 3º, do referido Decreto, diz que: “Art. 3º Quando o pagamento se 

dividir por dias, meses ou anos a prescrição atingirá progressivamente as 

prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo 

presente Decreto.” O Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula nº 85, 

da qual se extrai que “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.” Com efeito, 

examinando-se a pretensão externada na inicial em harmonia com todo o 

entendimento aqui exposto acerca da prescrição quinquenal, conclui-se 

que as verbas pleiteadas pela servidora municipal, por serem, em tese, 

devidas mensalmente, foram parcialmente atingidas pela prescrição, mais 

precisamente aquelas eventualmente reconhecidas, porém anteriores a 

09/12/2011, ou seja, anteriores aos cinco anos que antecederam ao 

ajuizamento da ação, que se deu em 09/12/2016. Ultrapassadas aludidas 

questões preliminares e prejudiciais, quanto ao mérito passo a expor. 

Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a 

questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado direito da 

requerente de obter a progressão na carreira de professora da rede 

municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas 

classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos 

condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação do interstício 

de três anos previsto no art. 9º, § 1º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, que 

foi alterado pela Lei 3.797/2012. O invocado direito está alicerçado, 

primeiramente, na Lei Federal nº 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: “Art. 67. 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 nº 

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, estabelece que a progressão funcional do 

professor dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

conforme artigos 18 a 23, a seguir: “Art. 18 – A progressão funcional dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de 

ensino de Várzea Grande dar-se-á por: I – progressão nos níveis; II – 

progressão nas classes. Art. 19 – A progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica de um nível para o outro dar-se-á em virtude de 

nova Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande 

dar-se-á por: I - progressão nas classes; II - promoção nos níveis. 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 

– As classes de progressão dos profissionais da Educação Escolar 

Básica são estruturadas 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 conhecimentos 

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 um nível para outra dar-se-á em virtude da 

habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. Parágrafo Único – Os 

níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por números 

arábicos de 1 a 10. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais 

da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificadas por até 5 (cinco) 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 estruturados segundo os graus de formação 

exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: a) Classe A – 

habilitação especifica de nível médio-magistério; b) Classe B – habilitação 

especifica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena; c) Classe C – habilitação especifica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com 

especialização atendendo as normas do Conselho Nacional de Educação; 

d) Classe D – habilitação especifica 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 especifica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, e curso de doutorado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. Desse modo, só há que 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 no caput do dispositivo, que se mostra em clara sintonia com 

o art. 67, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 
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9.394/96). No caso dos autos, contudo, a requerente se agarra ao 

argumento de que deve ser aplicado o disposto no § 4º, do art. 20, da 

referida Lei Municipal, que cuida da promoção automática, uma vez que a 

Administração Pública manteve-se inerte a esse respeito, deixando de 

regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na Lei, 

inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. A requerente está 

com a razão, ante a verificação de que 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. Assim, ao mesmo 

tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – 

quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, nelas 

incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições credenciadas 

– aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a 

excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se 

inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover 

automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no 

serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas 

avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de 

promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de progressão 

funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado 

que não houve regular processo de avaliação por parte da Administração 

Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se 

podendo cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou 

impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de 

avaliação com vistas à promoção da requerente não fora contrariada pelo 

requerido, 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 de Hely Lopes 

Meirelles, 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’.” 

(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 

82). É evidente o entendimento de que, justamente por dever de 

obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração Pública 

atender ao comando legal previsto no § 4º, do art. 20 da Lei Municipal nº 

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 no ajuizamento desta ação 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.” (op. cit., 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. Resta, pois, examinar os 

documentos acostados aos autos, com a inicial apresentada, à luz do que 

prescreve a Lei Municipal nº 3.797/2012, cabendo registrar que a aludida 

Lei, de acordo com o previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, deixa 

claro, em seu art. 5º, caput, que “A carreira do magistério público 

municipal é integrada pelo cargo de provimento efetivo de professor e 

estruturada em classes e níveis”, cujo ingresso se dá, como se sabe, por 

meio de concurso público de provas e títulos (art. 5º, § 2º), ficando 

descartada, portanto, qualquer possibilidade de aplicação da norma de 

progressão funcional em análise a servidores contratados, ainda que 

estabilizados pela via oblíqua do art. 19, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Com efeito, pela mesma razão exposta acima, 

apenas o período de exercício profissional como servidor público efetivo 

deve ser levado em conta na contagem para a obtenção da progressão 

funcional na forma de promoção nas classes. Verifico dos documentos 

anexados nos autos, procuração, documento pessoal, vida funcional, 

requerimento administrativo, certificado de mestrado, histórico escolar do 

mestrado, ata de defesa pública, fichas financeiras e leis requerentes ao 

enquadramento. Como se vê, tendo a parte autora ingressado no serviço 

público em 15/02/1.992, no ano de 2016 a mesma completou o interstício 

de 3 anos fazendo jus ao nível “9”. De outro lado, verifico o certificado de 

mestra da parte autora o que lhe consagra o direito de ser enquadrada na 

classe D. Com a comprovação do necessário tempo de serviço público, 

devidamente apresentada nos autos, sem qualquer contrariedade por 

parte do requerido, resulta inequívoco o direito objetivado de ser a 

requerente promovida às classes superiores, diretamente àquelas 

correspondentes ao tempo de serviço já prestado à municipalidade, sem 

necessidade, portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, 

vez que não podem ser prejudicadas por causa da omissão da 

Administração Pública, nos termos do art. § 4º, do art. 20 da Lei nº 

3.797/2012. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do 

mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Condeno o requerido para que proceda à progressão funcional almejada 

na inicial, promovendo a requerente para o nível 9, classe D, sem prejuízo 

de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, 

nos moldes da Lei nº 2.361/2001, a partir do trânsito em julgado e das 

diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal das prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, também a 

partir do trânsito em julgado, deduzindo os valores já recebidos 

mensalmente pela requerente. A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a 

ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os juros de mora e 

atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F 

da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e 

correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Deixo de condenar a parte ré no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos 

honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 

4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, a 

ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o 

trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo 

(NCPC, art.85, § 3º, inc. II). Por imposição do disposto no artigo 496, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, ante o duplo grau de jurisdição, 

submeto a sentença ao reexame necessário pelo Colendo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (ante a não exceção do art. 496, §3º, 

inciso III, do NCPC), independentemente de eventuais recursos voluntários. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003386-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA DANIELLI RONDON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Lívia Danielle Rondon propôs “Ação Ordinária de Enquadramento 

nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos” 

em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, 

pertencer ao quadro de servidores públicos do Município de Várzea 

Grande, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, como 

integrante do quadro de magistério, conforme termos do histórico funcional 
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e demais documentos juntados aos autos. Assinala que até 

fevereiro/2011, as atribuições da carreira eram regidas pela Lei nº 

2.361/2001 – Estatuto e Plano de Carreiras do Magistério Público de 

Várzea Grande, mas em 2010 foi promulgado um novo Estatuto, a Lei nº 

3.505/2010, com eficácia financeira a partir de fevereiro/2011, a qual foi 

revogada pela Lei nº 3.797/2012, que entrou em vigor em 01.02.2013, com 

a redação da lei nº 4.007/2014, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de 

Carreira dos Profissionais da Educação. Finaliza, requerendo o 

enquadramento funcional com elevação de nível para o nível B com efeito 

retroativo a data em que nasceu o direito a promoção, bem como a 

condenação ao pagamento das diferenças nos vencimentos e seus 

respectivos reflexos, com apoio nos documentos anexados. Devidamente 

citado, o requerido deixou de apresentar contestação. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Não há questões de fato a dirimir que 

reclamem a produção de provas em audiência ou de índole pericial pelo 

que, com base no art. 335, I, do NCPC, passo à imediata apreciação da 

pretensão deduzida em juízo. Inicialmente, ressalto, por oportuno, que 

ainda que não apresentada a contestação pela parte Ré, ou melhor, tenha 

sido apresentada intempestivamente, inaplicável a pena de revelia por 

tratar-se de induvidoso interesse público envolvido, de natureza 

indisponível. Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto 

relatório, a questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado 

direito da requerente de obter a progressão na carreira de técnico 

administrativo educacional – agente administrativo da rede municipal de 

ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas classes, e, por 

consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a 

promoção, tendo em vista a verificação do interstício de três anos previsto 

no art. 9º, § 1º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, que foi alterado pela Lei 

3.797/2012. O invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei 

Federal nº 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: “Art. 67. 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. Ressalto que, de acordo com a documentação 

da parte autora, a mesma é integrante do quadro do requerido como 

técnica administrativa educacional, conforme prevê o art. 12, da lei 

3.797/2012. Nessa mesma linha, a Lei Municipal nº 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, 

estabelece que a progressão funcional do professor dar-se-á por 

promoção nas classes e progressão nos níveis, conforme artigos 18 a 22, 

a seguir: “Art. 18 – A progressão funcional dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande 

dar-se-á por: I – progressão nos níveis; II – progressão nas classes. Art. 

19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um 

nível para o outro dar-se-á em virtude de nova Art. 18 - A progressão 

funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública 

municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por: I - progressão nas 

classes; II - promoção nos níveis. 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 – As classes de progressão dos profissionais 

da Educação Escolar Básica são estruturadas 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 

conhecimentos 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 um 

nível para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais 

da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por números arábicos de 1 a 10. Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificadas por até 5 (cinco) 

letras, de A a E. Com alteração pela Lei nº 4.007/2014, passando a viger 

da seguinte maneira: Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará 

a viger com as seguintes alterações: Art. 18 –(...) I – progressão nas 

classes; II – promoção nos níveis 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. Parágrafo Único – Os 

níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por números 

arábicos de 1 a 10. 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; Art. 24 - As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: I – Técnico Administrativo 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. II – Técnico em 

Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – formação em ensino médio; 

b) Classe B – habilitação em grau superior; 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 

ou correlata. 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. 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 – 

habilitação em grau superior; d) Classe D – habilitação em grau superior, 

com curso de especialização. Desse modo, só há que 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 no caput do 

dispositivo, que se mostra em clara sintonia com o art. 67, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). No caso dos 

autos, contudo, a requerente se agarra ao argumento de que deve ser 

aplicado o disposto no § 4º, do art. 20, da referida Lei Municipal, que cuida 

da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte a esse respeito, deixando de regulamentar o processo 

de avaliação no prazo assinalado na Lei, inviabilizando, assim, a 

progressão funcional almejada. A requerente está com a razão, ante a 

verificação de que 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. Assim, ao mesmo tempo em que o 

legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais sejam as 

avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por óbvio, o 

exame da qualificação em instituições credenciadas – aos critérios a ser 
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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 

requerente não fora contrariada pelo requerido, 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 de Hely Lopes Meirelles, 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’.” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 21ª edição, 1996, p. 82). É evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no § 4º, do art. 

20 da Lei Municipal nº 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 no 

ajuizamento desta ação 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.” (op. cit., 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. Resta, pois, examinar os 

documentos acostados aos autos, com a inicial apresentada, à luz do que 

prescreve a Lei Municipal nº 3.797/2012, cabendo registrar que a aludida 

Lei, de acordo com o previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, deixa 

claro, em seu art. 5º, caput, que “A carreira do magistério público 

municipal é integrada pelo cargo de provimento efetivo de professor e 

estruturada em classes e níveis”, cujo ingresso se dá, como se sabe, por 

meio de concurso público de provas e títulos (art. 5º, § 2º), ficando 

descartada, portanto, qualquer possibilidade de aplicação da norma de 

progressão funcional em análise a servidores contratados, ainda que 

estabilizados pela via oblíqua do art. 19, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Com efeito, pela mesma razão exposta acima, 

apenas o período de exercício profissional como servidor público efetivo 

deve ser levado em conta na contagem para a obtenção da progressão 

funcional na forma de promoção nas classes. Verifico dos documentos 

anexados nos autos, documento pessoal, vida funcional, curso técnico 

escolar, histórico escolar, Curso superior de tecnologia e higiene e 

segurança do trabalho, histórico escolar, fichas financeiras e leis que 

regulamentam a categoria. Como se vê, tendo a parte autora ingressado 

no serviço público em 23/04/2012, no ano de 2015 a mesma completou o 

interstício de 3 anos fazendo jus ao nível “2”. De outro lado, verifico dos 

documentos da autora que a mesma ao apresentar os certificados dos 

curso, verifico que se trata de curso de técnico escolar e Curso Superior 

de Tecnologia e Higiene e Segurança do Trabalho, o que lhe consagra o 

direito de ser enquadrada na classe B, conforme art. 24, §1º, inciso I, 

alínea “b” da lei Municipal nº 4.007/2014. Com a comprovação do 

necessário tempo de serviço público, devidamente apresentada nos 

autos, sem qualquer contrariedade por parte do requerido, resulta 

inequívoco o direito objetivado de ser a requerente promovida às classes 

superiores, diretamente àquelas correspondentes ao tempo de serviço já 

prestado à municipalidade, sem necessidade, portanto, de efetivo 

exercício em cada classe da carreira, vez que não podem ser 

prejudicadas por causa da omissão da Administração Pública, nos termos 

do art. § 4º, do art. 20 da Lei nº 3.797/2012. Diante do exposto, julgo 

parcial procedente o pedido formulado na presente ação e, nestes termos, 

extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Condeno o requerido para que proceda 

à progressão funcional, promovendo a requerente para o nível 2, classe 

B, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do 

pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de 

promoção a que faz jus, nos moldes da Lei nº 2.361/2001, 3.797/2012 e 

4.007/2014 a partir do trânsito em julgado e das diferenças vencidas, 

observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior da propositura da ação, também a partir do trânsito em 

julgado, deduzindo os valores já recebidos mensalmente pela requerente. 

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior 

liquidação de sentença. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Deixo de condenar a parte ré no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos 

honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 

4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, a 

ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o 

trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo 

(NCPC, art.85, § 3º, inc. II). Por imposição do disposto no artigo 496, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, ante o duplo grau de jurisdição, 

submeto a sentença ao reexame necessário pelo Colendo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (ante a não exceção do art. 496, §3º, 

inciso III, do NCPC), independentemente de eventuais recursos voluntários. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003786-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ELCIO DIAS DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária de Administração da Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de mandado de segurança onde o impetrante requer a 

progressão funcional/enquadramento da Classe B - Nível 07, para Classe 

B - Nível 10, com fundamento nas Leis Complementares nº 3.797/2012 e 

4.007/2014. O pedido inicial veio instruído com os documentos em anexo. 

Concedido parcialmente a liminar, foi determinada a notificação da 

impetrada para apresentar informações. Tendo a parte impetrante 

pugnado pela desistência da ação mandamental. Instado a manifestar, o 

Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido de desistência, com a 

extinção do processo. É o breve relado. Fundamento. Decido. O mandado 

de segurança se distingue das demais ações pela especificidade de seu 

objeto e pelo comando emergente de sua decisão, inexistindo um litígio 
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entre direitos contrapostos. A possibilidade de desistência da ação está 

prevista no art. 485, inciso VIII, do NCPC, o qual enumera as 

circunstâncias em que o processo será extinto sem julgamento do mérito, 

“verbis”: “Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – 

homologar a desistência da ação.” Assim, a autoridade apontada como 

coatora, não constitui parte, pelo menos no sentido técnico da relação 

processual mandamental, por isso é de se admitir a desistência da 

impetração a qualquer tempo e independentemente de consentimento, não 

incidindo, portanto, na espécie, a regra do art. 485, § 4º, do NCPC. A 

propósito do tema, confira-se precedente jurisprudencial da Suprema 

Corte: “Agravo regimental no recurso extraordinário. Mandado de 

segurança. Desistência a qualquer tempo. Possibilidade. 1. A matéria teve 

sua repercussão geral reconhecida no RE nº 669.367, de relatoria do 

Ministro Luiz Fux, com julgamento do mérito em 2/5/13. Na assentada, o 

Tribunal reafirmou a assente jurisprudência da Corte de que é possível 

desistir-se do mandado de segurança após a sentença de mérito, ainda 

que seja favorável ao impetrante, sem anuência do impetrado. 2. Agravo 

regimental não provido.” (STF - RE 550258 AgR, Relator(a): Min. Dias 

Toffoli, 1ª Turma, julgado em 11.06.2013, Acórdão Eletrônico DJe-167 

Divulg 26-08-2013 Public 27-08-2013). Dessa forma, com fulcro nos 

artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e a JULGO 

EXTINTA sem resolução do mérito. Processo isento de custas. No mais, 

havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” 

para o exame do recurso. Com o trânsito em julgado, proceda-se a baixa 

no registro da ação e arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008316-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINETE FIGUEIREDO DE SOUZA (IMPETRANTE)

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

PREFEITA DO MUNICI´PIO DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual se pretende 

a promoção da Classe A – Nível 01 para Classe B – Nível 02, com 

fundamento nos arts 19 a 21 da Lei 3.797/2012, com a redação dada pela 

Lei 4.007/2014, sem prejuízo das promoções futuras, bem como o 

pagamento dos vencimentos desde o ajuizamento do presente “writ”. 

Notificada, a autoridade apontada como coatora informou o cumprimento 

da medida liminar, sustentou a inadequação da via eleita do pedido de 

pagamento das férias e 1/3 constitucional, requerendo a denegação da 

ordem e o reconhecimento da inadequação da via eleita. O Representante 

do Ministério Público, por meio do parecer, manifestou pelo deferimento 

parcial da ordem. É o que importa relatar. Passo a decidir. Inicialmente, 

quanto a alegada inadequação da via eleita referente ao pagamento de 1/3 

de férias e 13º salário pretéritos, tenho que o impetrado está com a razão. 

Pois, a concessão de mandado de segurança não produz efeitos 

patrimoniais em relação ao período pretérito, o que se deve ser 

reclamados administrativamente ou por meio de ação judicial própria. Na 

hipótese dos autos, verifico que a parte Impetrante foi aprovada em 

concurso público municipal, para exercer o cargo de técnico suporte 

administrativo educacional, a partir de 23/04/2012, razão pela qual pleiteia 

o reconhecimento do seu direito a percepção de vantagem pecuniária 

relativa a progressão funcional na modalidade vertical, prevista nas Leis 

Complementares nº 3.797/2012 e 4.007/2014, as quais preveem os 

requisitos legais para promoção e progressão dos servidores municipais, 

conforme abaixo: Lei Complementar nº 3.797/2012 “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. 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 conhecimentos 

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. LEI COMPLEMENTAR Nº. 4.007/2014 

Altera dispositivos da lei complementar nº. 3.797/2.012 e dá outras 

providências. 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. Com 

efeito, a própria impetrada manifestou favorável à habilitação da 

impetrante no nível almejado, qual seja, Classe B, Nível 02. Dessa feita, 

tendo em vista que a servidora pública já preencheu os requisitos 

estabelecidos nas mencionadas Leis acima, bem como o ente público 

informou que realizou o almejado enquadramento, constato que a 

Impetrante faz jus à percepção da progressão funcional, em sua 

modalidade Classe B - Nível 2, em concomitância com o ajuste da 

remuneração percebida e o pagamento das parcelas retroativas, desde a 

data da impetração apenas, pois a ordem não é sucedâneo de ação de 

cobrança. Anoto, por oportuno, quanto a outros possíveis créditos 

pretéritos à impetração, deverão ser objeto de requerimento próprio nas 

vias ordinárias, se assim o desejar a parte interessada. Diante do exposto, 

concedo parcialmente a ordem, para reconhecer o direito e determinar a 

imediata progressão funcional, para a Classe B – Nível 02, do respectivo 

cargo. Como consequência, condeno o Município de Várzea Grande a 

pagar a parte Impetrante as diferenças salariais decorrentes da 

progressão supra reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 

13º salário, tão somente a partir da propositura do “writ”, sendo que os 

valores devidos serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, 

extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte 

sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a partir da citação, 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 
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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, desde quando cada parcela 

deveria ter sido paga. 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 da Ação 

de 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. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal 12.016, de 7.8.09. 

Em seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, da referida lei, remeta-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário da 

sentença, em nome da regra do duplo grau de jurisdição, tão logo 

decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009050-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA LUZIA DIAS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual se pretende 

a promoção da Classe B – Nível 04 para Classe B – Nível 06, com 

fundamento nos arts 19 a 21 da Lei 3.797/2012, com a redação dada pela 

Lei 4.007/2014, sem prejuízo das promoções futuras, bem como o 

pagamento dos vencimentos desde o ajuizamento do presente “writ”. 

Notificada, sustentou a inadequação da via eleita do pedido de pagamento 

das férias e 1/3 constitucional, bem como sustentou que a impetrante não 

faz jus a elevação para o nível 06, requerendo a denegação da ordem e o 

reconhecimento da inadequação da via eleita. O Representante do 

Ministério Público, por meio do parecer, manifestou pelo deferimento 

parcial da ordem. É o que importa relatar. Passo a decidir. Inicialmente, 

quanto a alegada inadequação da via eleita referente ao pagamento de 1/3 

de férias e 13º salário pretéritos, tenho que o impetrado está com a razão. 

Pois, a concessão de mandado de segurança não produz efeitos 

patrimoniais em relação ao período pretérito, o que se deve ser 

reclamados administrativamente ou por meio de ação judicial própria. Na 

hipótese dos autos, verifico que a parte Impetrante foi aprovada em 

concurso público municipal, para exercer o cargo de auxiliar de serviços 

gerais, a partir de 30/06/2004, razão pela qual pleiteia o reconhecimento 

do seu direito a percepção de vantagem pecuniária relativa a progressão 

funcional na modalidade vertical, prevista nas Leis Complementares nº 

3.797/2012 e 4.007/2014, as quais preveem os requisitos legais para 

promoção e progressão dos servidores municipais, conforme abaixo: Lei 

Complementar nº 3.797/2012 “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. 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. 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 conhecimentos 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. LEI COMPLEMENTAR Nº. 4.007/2014 Altera dispositivos 

da lei complementar nº. 3.797/2.012 e dá outras providências. 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. Com efeito, a impetrada informou que a impetrada não faz jus 

ao enquadramento no nível 06, mas sim à elevação para o nível 05. Dessa 

feita, tendo em vista que a servidora pública já preencheu os requisitos 

estabelecidos nas mencionadas Leis acima, bem como o ente público 

informou que realizou o enquadramento da impetrante no nível 05 o qual a 

mesma tem direito. Assim, conforme Portaria nº 124/2014, e também pelos 

documentos anexados nos autos, constato que a Impetrante faz jus à 

percepção da progressão funcional, em sua modalidade Classe B - Nível 

05, em concomitância com o ajuste da remuneração percebida e o 

pagamento das parcelas retroativas, desde a data da impetração apenas, 

pois a ordem não é sucedâneo de ação de cobrança. Anoto, por oportuno, 

quanto a outros possíveis créditos pretéritos à impetração, deverão ser 

objeto de requerimento próprio nas vias ordinárias, se assim o desejar a 

parte interessada. Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, para 

reconhecer o direito e determinar a imediata progressão funcional, para a 

Classe B – Nível 05, do respectivo cargo. Como consequência, condeno o 

Município de Várzea Grande a pagar a parte Impetrante as diferenças 

salariais decorrentes da progressão supra reconhecida, com reflexos 

financeiros sobre férias e 13º salário, tão somente a partir da propositura 

do “writ”, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, 

declarando, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a partir da citação, 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, desde quando cada parcela 

deveria ter sido paga. 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 da Ação 

de 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. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal 12.016, de 7.8.09. 

Em seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, da referida lei, remeta-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário da 
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sentença, em nome da regra do duplo grau de jurisdição, tão logo 

decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008520-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, APARECIDA DA SILVA SANTOS, qualificada nos autos, propôs 

“Ação 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 trabalhadora 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 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. 

Juntou extrato previdenciário. 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 162 

meses, ou 13 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 nos documentos carreados com a 

peça primeira, em especial a certidão de casamento onde consta a 

profissão de seu cônjuge como lavrador, condição que, em tese, se 

estende à esposa. A prova oral, todavia, não auxilia a autora na 

demonstração de suas alegações, uma vez que a primeira testemunha foi 

bastante confusa em suas declarações, não demonstrando com clareza 

se, de fato, conhecia as atividades desenvolvidas pela autora e por sua 

família. Muito pelo contrário, o depoente apresentou versão contrária à 

parte autora, afirmando, que a requerente sempre exerceu atividade 

rurícola e que quando a conheceu já havia se separado do esposo, não 

sabendo dizer que ano foi. A segunda testemunha, tida como informante 

por ter sido cunhada da autora, esclareceu conhecer a requerente 

também há 20 (vinte) anos, da cidade de Cacoal, em Rondônia/RO, 

afirmando que quando a autora residia em Cacoal era apenas do lar, que 

somente trabalhou na lavoura quando se mudou para o Município de Santa 

Luzia do Oeste, na “linha 200”, em Rondônia/RO, o que não difere dos 

relatos da própria autora, tendo a Sra. Maria Lúcia afirmado que de lá saiu 

em 2005. Não bastasse isso, em seu depoimento a parte autora afirmou 

que quando residia da cidade de Cacoal, em Rondônia/RO, quem laborava 

era seu esposo como “saqueiro”, inclusive com carteira assinada pelo 

período de 10 (dez) anos, enquanto cuidava das crianças e “passava 

roupa para fora”. De qualquer forma, o que se verifica é que as provas 

produzidas durante a instrução não são hábeis a comprovar, extreme de 

dúvida, se de fato se separou do esposo, bem como a alegada atividade 

rural desenvolvida pela autora e, consequentemente, a sua condição de 

segurada especial, o que impede a concessão de benefício previdenciário. 

Para arrematar, o extrato do CNIS carreado aos autos pelo réu traz 

diversos registros urbanos em nome do esposo da autora, bem como 

registro de empresária em nome da autora, desconstituindo, assim, as 

alegações desta de que merece aposentar-se como trabalhador rural, vez 

que a atividade por eles desenvolvidas não eram exclusivamente rural, ao 

buscar o sustento no trabalho urbano, descaracterizou a agricultura em 

regime de economia familiar. 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 
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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) “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. FRAGILIDADE DA PROVA 

TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. 

IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A 

concessão do benefício pleiteado pela parte autora exige a demonstração 

do trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência, mediante início 

razoável de prova material, corroborada com prova testemunhal, ou prova 

documental plena. 2. Conforme documento apresentado pela parte autora 

se constata que o requisito de idade mínima foi atendido, pois contava com 

idade superior à exigida, quando do ajuizamento da ação. 3. Não obstante 

a parte autora tenha colacionado início de prova material da atividade 

campesina, a prova testemunhal produzida se mostrou frágil e imprecisa, 

não trazendo a certeza e a segurança jurídica necessária para a 

comprovação do exercício do labor rural alegado. 4. Conjunto probatório 

não demonstra a atividade rurícola da parte requerente pelo tempo de 

carência, nos termos da Lei 8.213/1991, o que impõe o indeferimento do 

pedido inicial. 5. A coisa julgada opera secundum eventum litis ou 

secundum eventum probationis, permitindo a renovação do pedido ante 

novas circunstâncias ou novas provas. 6. Apelação improvida.” (TRF1 – 

AC/TO 0043931-58.2008.4.01.9199 – Segunda Turma, Rel. Juiz Federal 

Convocado César Cintra Jatahy Fonseca e-DJF1 de 6.12.2016) 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008520-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, APARECIDA DA SILVA SANTOS, qualificada nos autos, propôs 

“Ação 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 trabalhadora 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 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. 

Juntou extrato previdenciário. 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 162 

meses, ou 13 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 
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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 nos documentos carreados com a 

peça primeira, em especial a certidão de casamento onde consta a 

profissão de seu cônjuge como lavrador, condição que, em tese, se 

estende à esposa. A prova oral, todavia, não auxilia a autora na 

demonstração de suas alegações, uma vez que a primeira testemunha foi 

bastante confusa em suas declarações, não demonstrando com clareza 

se, de fato, conhecia as atividades desenvolvidas pela autora e por sua 

família. Muito pelo contrário, o depoente apresentou versão contrária à 

parte autora, afirmando, que a requerente sempre exerceu atividade 

rurícola e que quando a conheceu já havia se separado do esposo, não 

sabendo dizer que ano foi. A segunda testemunha, tida como informante 

por ter sido cunhada da autora, esclareceu conhecer a requerente 

também há 20 (vinte) anos, da cidade de Cacoal, em Rondônia/RO, 

afirmando que quando a autora residia em Cacoal era apenas do lar, que 

somente trabalhou na lavoura quando se mudou para o Município de Santa 

Luzia do Oeste, na “linha 200”, em Rondônia/RO, o que não difere dos 

relatos da própria autora, tendo a Sra. Maria Lúcia afirmado que de lá saiu 

em 2005. Não bastasse isso, em seu depoimento a parte autora afirmou 

que quando residia da cidade de Cacoal, em Rondônia/RO, quem laborava 

era seu esposo como “saqueiro”, inclusive com carteira assinada pelo 

período de 10 (dez) anos, enquanto cuidava das crianças e “passava 

roupa para fora”. De qualquer forma, o que se verifica é que as provas 

produzidas durante a instrução não são hábeis a comprovar, extreme de 

dúvida, se de fato se separou do esposo, bem como a alegada atividade 

rural desenvolvida pela autora e, consequentemente, a sua condição de 

segurada especial, o que impede a concessão de benefício previdenciário. 

Para arrematar, o extrato do CNIS carreado aos autos pelo réu traz 

diversos registros urbanos em nome do esposo da autora, bem como 

registro de empresária em nome da autora, desconstituindo, assim, as 

alegações desta de que merece aposentar-se como trabalhador rural, vez 

que a atividade por eles desenvolvidas não eram exclusivamente rural, ao 

buscar o sustento no trabalho urbano, descaracterizou a agricultura em 

regime de economia familiar. 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) “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. FRAGILIDADE DA PROVA 

TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. 

IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A 

concessão do benefício pleiteado pela parte autora exige a demonstração 

do trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência, mediante início 

razoável de prova material, corroborada com prova testemunhal, ou prova 

documental plena. 2. Conforme documento apresentado pela parte autora 

se constata que o requisito de idade mínima foi atendido, pois contava com 

idade superior à exigida, quando do ajuizamento da ação. 3. Não obstante 

a parte autora tenha colacionado início de prova material da atividade 

campesina, a prova testemunhal produzida se mostrou frágil e imprecisa, 

não trazendo a certeza e a segurança jurídica necessária para a 

comprovação do exercício do labor rural alegado. 4. Conjunto probatório 

não demonstra a atividade rurícola da parte requerente pelo tempo de 

carência, nos termos da Lei 8.213/1991, o que impõe o indeferimento do 

pedido inicial. 5. A coisa julgada opera secundum eventum litis ou 

secundum eventum probationis, permitindo a renovação do pedido ante 

novas circunstâncias ou novas provas. 6. Apelação improvida.” (TRF1 – 

AC/TO 0043931-58.2008.4.01.9199 – Segunda Turma, Rel. Juiz Federal 

Convocado César Cintra Jatahy Fonseca e-DJF1 de 6.12.2016) 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005704-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALZEMIRO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Visto... ALZEMIRO FRANCISCO DOS SANTOS, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Concessão de Benefícios Assistencial c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela Liminar Inaudita Altera Pars” em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando a 
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implantação do benefício previdenciário, por ser hipossuficiente e inválido 

para o trabalho, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça 

primeira. Relatou ser pessoa humilde e portadora de doença incapacitante, 

não possuindo condições de prover o próprio sustento ou de tê-lo provido 

pela família, dependendo da ajuda de pessoas. Por tais motivos, requereu, 

em antecipação de tutela, a implantação do benefício, com a condenação 

do réu ao pagamento dos valores em atraso desde a data do 

indeferimento administrativo, acrescidos de juros e correção monetária. O 

pedido veio instruído com diversos documentos. A antecipação de tutela 

foi indeferida no despacho inaugural. Em contestação, o réu argumentou 

que o autor não preenche os requisitos necessários à concessão do 

benefício, de modo que não faz jus ao amparo social almejado. Em caso de 

eventual condenação, pugnou que a data da implantação do benefício 

assistencial em tela fosse fixada a partir da perícia médico-judicial, bem 

como fosse determinada a submissão da parte autora a exames médicos 

periódicos a cada 02 (dois) anos, nos termos do art. 21, caput, da Lei nº 

8.742/1993 – LOAS. A perícia médica e o estudo social foram realizados, 

tendo o autor questionado a especialidade do perito, alegando que este 

não possui conhecimentos específicos necessários ao bom 

desenvolvimento de sua função pericial, requerendo a procedência do 

pleito ou a realização de nova perícia. O réu anda 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. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, cumpre assinalar 

que a impugnação ao laudo pericial não merece guarida, tendo em vista 

que o referido laudo mostrou-se objetivo e esclarecedor quando à 

condição física do periciando, conforme se demonstrará na sequência, 

cabendo salientar que o parecer do Sr. Perito está embasado não apenas 

no exame clínico realizado, mas nos documentos contidos no autos, 

especialmente naqueles trazidos aos autos pelo próprio autor. É de se 

pontuar, também, que o Doutor João Leopoldo Baçan, médico nomeado 

nos autos, é Pós-graduado em Perícia Médica pela Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás e em Auditoria em Saúde pela UNINTER e possui vasta 

experiência em perícias médicas judiciais perante os juízos das varas 

cíveis e fazendárias das comarcas de Cuiabá, Várzea Grande, Chapada 

dos Guimarães, Sinop, Poconé e da Justiça Federal, conforme currículo 

depositado nos arquivos do juízo e disponível à parte, o que afasta a 

alegação de que o profissional não possui especialização na área. Quanto 

ao mérito, extrai-se da inicial, que o autor 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 capacidade laboral. Não 

apresenta limitação para a vida independente” (id. 10633543 – Pág.03). Em 

discussão afirmou que: “Periciando com o diagnóstico de transtorno dos 

discos lombares e cervicais com radiculopatia, estando em 

acompanhamento médico e em o uso de medicamentos, conforme relato. 

Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o 

incapacite para a sua atividade laborativa, estando estável sua patologia”. 

(id. 10633543 – Pág.03). Como se vê, durante o exame médico, o autor 

não logrou êxito na comprovação da alegada incapacidade que lhe permita 

ser amparado pela Previdência Social, o que impede a concessão do 

benefício assistencial pleiteado. Até porque, como se sabe, atualmente 

diversos são os tratamentos disponibilizados ao enfermo com transtorno 

dos discos lombares e cervicais com radiculopatia, inclusive em rede 

pública de saúde, como bem relatou o Sr. Perito Judicial (id. 10633543 – 

Pág.03), não se visualizando, portanto, empecilho ao exercício laboral. 

Desse modo, embora o estudo social realizado confirme a condição de 

miserabilidade que justificaria o deferimento do benefício assistencial, na 

medida em que contatou que a autor reside com sua esposa e que a renda 

da família gira em torno de R$ 400 (quatrocentos reais), não tendo ele 

comprovado a sua condição de deficiente/incapacitado, não há se falar 

em acolhimento do pleito. Diante do exposto, com suporte no art. 20, da Lei 

n. 8.742/93, c/c art. 203, V, da Constituição Federal, julgo improcedente o 

pedido formulado pela parte requerente nesta ação, declarando, assim, 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§§ 2º e 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o 

trabalho desenvolvido pelo profissional e o pouco tempo exigido para os 

seus serviços. Suspendo, porém, a cobrança por 5 (cinco) anos, em 

virtude da gratuidade da justiça ou até que se perca a condição de 

insuficiência (art. 98). Decisão não sujeita ao reexame necessário (art. 

496, CPC); Transitada em julgado a decisão, arquive-se o processo com 

baixas de costume. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005704-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALZEMIRO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Visto... ALZEMIRO FRANCISCO DOS SANTOS, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Concessão de Benefícios Assistencial c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela Liminar Inaudita Altera Pars” 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 pessoa humilde e portadora de doença incapacitante, 

não possuindo condições de prover o próprio sustento ou de tê-lo provido 

pela família, dependendo da ajuda de pessoas. Por tais motivos, requereu, 

em antecipação de tutela, a implantação do benefício, com a condenação 

do réu ao pagamento dos valores em atraso desde a data do 

indeferimento administrativo, acrescidos de juros e correção monetária. O 

pedido veio instruído com diversos documentos. A antecipação de tutela 

foi indeferida no despacho inaugural. Em contestação, o réu argumentou 

que o autor não preenche os requisitos necessários à concessão do 

benefício, de modo que não faz jus ao amparo social almejado. Em caso de 

eventual condenação, pugnou que a data da implantação do benefício 

assistencial em tela fosse fixada a partir da perícia médico-judicial, bem 

como fosse determinada a submissão da parte autora a exames médicos 

periódicos a cada 02 (dois) anos, nos termos do art. 21, caput, da Lei nº 

8.742/1993 – LOAS. A perícia médica e o estudo social foram realizados, 

tendo o autor questionado a especialidade do perito, alegando que este 

não possui conhecimentos específicos necessários ao bom 

desenvolvimento de sua função pericial, requerendo a procedência do 

pleito ou a realização de nova perícia. O réu anda 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. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, cumpre assinalar 

que a impugnação ao laudo pericial não merece guarida, tendo em vista 

que o referido laudo mostrou-se objetivo e esclarecedor quando à 

condição física do periciando, conforme se demonstrará na sequência, 

cabendo salientar que o parecer do Sr. Perito está embasado não apenas 

no exame clínico realizado, mas nos documentos contidos no autos, 

especialmente naqueles trazidos aos autos pelo próprio autor. É de se 

pontuar, também, que o Doutor João Leopoldo Baçan, médico nomeado 

nos autos, é Pós-graduado em Perícia Médica pela Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás e em Auditoria em Saúde pela UNINTER e possui vasta 

experiência em perícias médicas judiciais perante os juízos das varas 

cíveis e fazendárias das comarcas de Cuiabá, Várzea Grande, Chapada 

dos Guimarães, Sinop, Poconé e da Justiça Federal, conforme currículo 

depositado nos arquivos do juízo e disponível à parte, o que afasta a 
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alegação de que o profissional não possui especialização na área. Quanto 

ao mérito, extrai-se da inicial, que o autor 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 capacidade laboral. Não 

apresenta limitação para a vida independente” (id. 10633543 – Pág.03). Em 

discussão afirmou que: “Periciando com o diagnóstico de transtorno dos 

discos lombares e cervicais com radiculopatia, estando em 

acompanhamento médico e em o uso de medicamentos, conforme relato. 

Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o 

incapacite para a sua atividade laborativa, estando estável sua patologia”. 

(id. 10633543 – Pág.03). Como se vê, durante o exame médico, o autor 

não logrou êxito na comprovação da alegada incapacidade que lhe permita 

ser amparado pela Previdência Social, o que impede a concessão do 

benefício assistencial pleiteado. Até porque, como se sabe, atualmente 

diversos são os tratamentos disponibilizados ao enfermo com transtorno 

dos discos lombares e cervicais com radiculopatia, inclusive em rede 

pública de saúde, como bem relatou o Sr. Perito Judicial (id. 10633543 – 

Pág.03), não se visualizando, portanto, empecilho ao exercício laboral. 

Desse modo, embora o estudo social realizado confirme a condição de 

miserabilidade que justificaria o deferimento do benefício assistencial, na 

medida em que contatou que a autor reside com sua esposa e que a renda 

da família gira em torno de R$ 400 (quatrocentos reais), não tendo ele 

comprovado a sua condição de deficiente/incapacitado, não há se falar 

em acolhimento do pleito. Diante do exposto, com suporte no art. 20, da Lei 

n. 8.742/93, c/c art. 203, V, da Constituição Federal, julgo improcedente o 

pedido formulado pela parte requerente nesta ação, declarando, assim, 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§§ 2º e 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o 

trabalho desenvolvido pelo profissional e o pouco tempo exigido para os 

seus serviços. Suspendo, porém, a cobrança por 5 (cinco) anos, em 

virtude da gratuidade da justiça ou até que se perca a condição de 

insuficiência (art. 98). Decisão não sujeita ao reexame necessário (art. 

496, CPC); Transitada em julgado a decisão, arquive-se o processo com 

baixas de costume. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005948-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. JUSCELINO DIAS DE MOURA, qualificado nos autos, opôs 

“Embargos de Declaração” contra a sentença Id n. 14671389, sustentando 

haver omissão na parte dispositiva quanto aos valores retroativos do 

enquadramento no nível 5, a partir de maio de 2016. Pede, assim, a 

procedência dos embargos para corrigir a omissão apontada. É o relatório. 

Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que 

protocolados dentro do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, do CPC, 

uma vez que o embargante registrou ciência da sentença em 15.8.2018, 

sendo que esta foi proferida em 13.8.2018 e os embargos protocolados 

em 24.8.2018, 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. Os embargos declaratórios constituem instrumento 

processual com o desígnio de eliminar obscuridade, contradição ou 

omissão verificadas na sentença, servindo, dessa forma, como meio de 

aperfeiçoar o julgado. A omissão apontada pelo embargante não se 

enquadra nas hipóteses acima descritas e previstas no art. 1.022, do CPC, 

tendo em vista que, na verdade, o que ocorreu foi apenas um erro de 

digitação que suprimiu o ano de 2016 ao mencionar o “enquadramento no 

nível 5 desde maio de”, sendo que na sequência restou devidamente 

consignada a condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais 

correspondentes. Desta feita, não conheço dos embargos. Por outro lado, 

verifica-se que houve inexatidão material traduzida, como visto acima, em 

erro de digitação na parte dispositiva da sentença onde deveria ter 

constado o “enquadramento no nível 5 desde maio de 2016, equívoco 

passível de correção até mesmo de ofício pelo magistrado, segundo prevê 

o art. 1.022, III, do CPC, cumprindo destacar que erro material, segundo a 

doutrina, é aquele “1. perceptível por qualquer homo medius; 2. e que não 

tenha, evidentemente, correspondido à intenção do juiz”[1], exatamente 

como ocorreu no referido parágrafo. Desta feita, retifico a sentença 

apenas nesse ponto, a fim de que conste o “enquadramento no nível 5 

desde maio de 2016”. Intimem-se. [1] (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; 

CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, 

Rogério Licastro Torres; Primeiros Comentários ao Novo Código de 

Processo Civil – Artigo por Artigo. 1. ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 1.475).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005948-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. JUSCELINO DIAS DE MOURA, qualificado nos autos, opôs 

“Embargos de Declaração” contra a sentença Id n. 14671389, sustentando 

haver omissão na parte dispositiva quanto aos valores retroativos do 

enquadramento no nível 5, a partir de maio de 2016. Pede, assim, a 

procedência dos embargos para corrigir a omissão apontada. É o relatório. 

Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que 

protocolados dentro do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, do CPC, 

uma vez que o embargante registrou ciência da sentença em 15.8.2018, 

sendo que esta foi proferida em 13.8.2018 e os embargos protocolados 

em 24.8.2018, 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. Os embargos declaratórios constituem instrumento 

processual com o desígnio de eliminar obscuridade, contradição ou 

omissão verificadas na sentença, servindo, dessa forma, como meio de 

aperfeiçoar o julgado. A omissão apontada pelo embargante não se 

enquadra nas hipóteses acima descritas e previstas no art. 1.022, do CPC, 

tendo em vista que, na verdade, o que ocorreu foi apenas um erro de 

digitação que suprimiu o ano de 2016 ao mencionar o “enquadramento no 

nível 5 desde maio de”, sendo que na sequência restou devidamente 

consignada a condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais 

correspondentes. Desta feita, não conheço dos embargos. Por outro lado, 

verifica-se que houve inexatidão material traduzida, como visto acima, em 

erro de digitação na parte dispositiva da sentença onde deveria ter 

constado o “enquadramento no nível 5 desde maio de 2016, equívoco 

passível de correção até mesmo de ofício pelo magistrado, segundo prevê 

o art. 1.022, III, do CPC, cumprindo destacar que erro material, segundo a 

doutrina, é aquele “1. perceptível por qualquer homo medius; 2. e que não 

tenha, evidentemente, correspondido à intenção do juiz”[1], exatamente 

como ocorreu no referido parágrafo. Desta feita, retifico a sentença 

apenas nesse ponto, a fim de que conste o “enquadramento no nível 5 

desde maio de 2016”. Intimem-se. [1] (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; 

CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, 

Rogério Licastro Torres; Primeiros Comentários ao Novo Código de 

Processo Civil – Artigo por Artigo. 1. ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 1.475).
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000935-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA LENDENGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos, MARIA LENDENGUES DA CRUZ, qualificada nos autos, propôs 

“Ação 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 trabalhadora 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. 14232300) 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. 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, 60 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 13 anos, 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 RECURSOESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME 

DEECONOMIA 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 nos documentos carreados com a 

peça primeira, em especial a certidão de casamento onde consta a 

profissão do seu cônjuge como lavrador. Contudo, tal início de prova foi 

desconstituído pelos depoimentos testemunhais. A testemunha Sra. 

Heloana da Silva da Costa afirmou conhecer a autora há 20 (vinte) anos e 

que não sabe dizer se a requerente sempre laborou na lide rural. Afirma 

também que dentre o período que a conhece, a requerente ajuda quando 

necessário a filha e o genro na atividade rural. A testemunha Sr. Rodrigo 

Francisco da Costa, por sua vez, afirmou conhecer a autora há 

aproximadamente 15 (quinze) anos do Assentamento Sadia 3, no 

Município de Várzea Grande e que reside com a filha e o genro, sendo o 

genro dono da chácara e quando necessário contrata “diarista” para 

ajudar na plantação, que o mesmo já foi contratado algumas vezes, não 

sabendo dizer a atividade exercida anteriormente pela autora. Verifica-se, 

portanto, que a autora se mudou para o Estado de Mato Grosso há 

aproximadamente 30 (trinta) anos, ou seja, logo quando se casou por volta 

do ano de 1988, relatando ainda que, depois que veio para o Estado de 

Mato Grosso deixou de laborar na roça, pontuando que se mudaram do 

Ceará para que seu esposo pudesse trabalhar na Usina de Jaciara, 

posteriormente laborou na Usina de Poconé e na Brasil Central, totalizando 

aproximadamente 12 (doze) anos. Conta ainda, que reside atualmente com 

a filha e com o genro, em uma chácara de propriedade do genro no 

Assentamento Sadia 3, no Município de Várzea Grande, sendo bastante 

confusa em suas declarações, não demonstrando com clareza quanto 

tempo se separou e quanto tempo reside com sua filha. Mesmo porque a 

jurisprudência tem compreendido que a aposentadoria rural não pode ser 

concedida com base unicamente em prova material, segundo se observa 

dos julgados abaixo transcritos: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO FORAM PREENCHIDOS OS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. – A questão em debate 

consiste na possibilidade de reconhecimento e cômputo dos períodos de 

atividade como segurada especial, a fim de possibilitar a concessão de 

aposentadoria por tempo de contribuição. (...) – Embora a autora tenha 

apresentado documentos qualificando seu marido como agricultor e seu 

pai como produtor rural, o teor destes documentos não foi corroborado 

pela prova oral produzida. Tal prova foi de teor genérico, vago e 

desencontrado quando ao alegado labor rural da requerente, 

mencionando, ainda, suposto labor em localidade distinta da constante em 

tais documentos. (...). Apelo da parte autora improvida.”. (TRF3 – AC/SP 

0030046-30.2017.4.03.9999 – Oitava Turma, Rela. Desembargadora 

Federal Tania Marangoni, p. e-DJF3 de 9.5.2018) destaquei 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. REMESSA 

NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. CARÊNCIA NÃO 

COMPROVADA ATRAVÉS DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

PROVA ORAL FRÁGIL. BENEFÍCIO INDEVIDO. (...) 5. Ademais, a prova oral 

não corrobora as alegações deduzidas na inicial, pois a primeira 

testemunha afirmou conhecer a parte autora há cinco anos, não sabendo 

informar se esta trabalhou em fazendo. Quanto à segunda testemunha, 

embora tenha afirmado que a parte autora laborou em fazendas, suas 

informações forma vagas e imprecisas, insuficientes, portanto, para 

demonstrar o exercício da atividade campesina. Apelação do INSS e 

remessa oficial tida por interposta, providas. Sentença reformada. (...).”. 

(TRF1 – AC/AC 0023288-69.2014.4.01.9199 – Primeira Câmara Regional 

Previdenciária da Bahia, Rel. Juiz Federal Cristiano Miranda de Santana, p. 

e-DJF1 de 21.3.2017) destaquei. Conclui-se, portanto, que a autora não se 

desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito de 

aposentar-se como trabalhadora rural, não fazendo, portanto, jus à 

concessão do benefício. 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 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.
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos, MARIA LENDENGUES DA CRUZ, qualificada nos autos, propôs 

“Ação 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 trabalhadora 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. 14232300) 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. 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, 60 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 13 anos, 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 RECURSOESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME 

DEECONOMIA 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 nos documentos carreados com a 

peça primeira, em especial a certidão de casamento onde consta a 

profissão do seu cônjuge como lavrador. Contudo, tal início de prova foi 

desconstituído pelos depoimentos testemunhais. A testemunha Sra. 

Heloana da Silva da Costa afirmou conhecer a autora há 20 (vinte) anos e 

que não sabe dizer se a requerente sempre laborou na lide rural. Afirma 

também que dentre o período que a conhece, a requerente ajuda quando 

necessário a filha e o genro na atividade rural. A testemunha Sr. Rodrigo 

Francisco da Costa, por sua vez, afirmou conhecer a autora há 

aproximadamente 15 (quinze) anos do Assentamento Sadia 3, no 

Município de Várzea Grande e que reside com a filha e o genro, sendo o 

genro dono da chácara e quando necessário contrata “diarista” para 

ajudar na plantação, que o mesmo já foi contratado algumas vezes, não 

sabendo dizer a atividade exercida anteriormente pela autora. Verifica-se, 

portanto, que a autora se mudou para o Estado de Mato Grosso há 

aproximadamente 30 (trinta) anos, ou seja, logo quando se casou por volta 

do ano de 1988, relatando ainda que, depois que veio para o Estado de 

Mato Grosso deixou de laborar na roça, pontuando que se mudaram do 

Ceará para que seu esposo pudesse trabalhar na Usina de Jaciara, 

posteriormente laborou na Usina de Poconé e na Brasil Central, totalizando 

aproximadamente 12 (doze) anos. Conta ainda, que reside atualmente com 

a filha e com o genro, em uma chácara de propriedade do genro no 

Assentamento Sadia 3, no Município de Várzea Grande, sendo bastante 

confusa em suas declarações, não demonstrando com clareza quanto 

tempo se separou e quanto tempo reside com sua filha. Mesmo porque a 

jurisprudência tem compreendido que a aposentadoria rural não pode ser 

concedida com base unicamente em prova material, segundo se observa 

dos julgados abaixo transcritos: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO FORAM PREENCHIDOS OS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. – A questão em debate 

consiste na possibilidade de reconhecimento e cômputo dos períodos de 

atividade como segurada especial, a fim de possibilitar a concessão de 

aposentadoria por tempo de contribuição. (...) – Embora a autora tenha 

apresentado documentos qualificando seu marido como agricultor e seu 

pai como produtor rural, o teor destes documentos não foi corroborado 

pela prova oral produzida. Tal prova foi de teor genérico, vago e 

desencontrado quando ao alegado labor rural da requerente, 

mencionando, ainda, suposto labor em localidade distinta da constante em 

tais documentos. (...). Apelo da parte autora improvida.”. (TRF3 – AC/SP 

0030046-30.2017.4.03.9999 – Oitava Turma, Rela. Desembargadora 

Federal Tania Marangoni, p. e-DJF3 de 9.5.2018) destaquei 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. REMESSA 

NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. CARÊNCIA NÃO 

COMPROVADA ATRAVÉS DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

PROVA ORAL FRÁGIL. BENEFÍCIO INDEVIDO. (...) 5. Ademais, a prova oral 

não corrobora as alegações deduzidas na inicial, pois a primeira 

testemunha afirmou conhecer a parte autora há cinco anos, não sabendo 

informar se esta trabalhou em fazendo. Quanto à segunda testemunha, 

embora tenha afirmado que a parte autora laborou em fazendas, suas 

informações forma vagas e imprecisas, insuficientes, portanto, para 

demonstrar o exercício da atividade campesina. Apelação do INSS e 

remessa oficial tida por interposta, providas. Sentença reformada. (...).”. 

(TRF1 – AC/AC 0023288-69.2014.4.01.9199 – Primeira Câmara Regional 

Previdenciária da Bahia, Rel. Juiz Federal Cristiano Miranda de Santana, p. 

e-DJF1 de 21.3.2017) destaquei. Conclui-se, portanto, que a autora não se 

desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito de 

aposentar-se como trabalhadora rural, não fazendo, portanto, jus à 

concessão do benefício. 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 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.
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Vistos. SILVIA DE ARRUDA, devidamente qualificada nos autos, propôs 

“Ação ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção Cumulada 

com Cobrança de Diferenças de Vencimentos” em face do PREVIVAG – 

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, igualmente qualificados, 

alegando, em síntese, ter pertencido aos quadros de servidores públicos 

estáveis do Município de Várzea Grande, lotada na Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura como integrante do quadro de magistério, conforme 

termo do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos. 

Sustenta que nessa condição de professora tem direito à progressão 

funcional, sob a forma de promoção nas classes, de acordo com os 

artigos 6º, I, 8º e 9º da Lei Municipal n. 2.361/2001 (Estatuto de Plano de 

Carreiras do Magistério Público de Várzea Grande) e, sucessivamente 

com as leis 3.505/2010 e 3.797/2012. Argumenta ter preenchido os 

requisitos previstos na Lei Municipal n. 2.361/2001, requerendo, assim, a 

procedência do pleito de modo a garantir o direito à progressão na carreira 

de professora da rede municipal de ensino sob a forma de promoção nas 

classes, com efeito retroativo à data em que nasceu o direito à promoção, 

bem como a condenação do requerido ao pagamento das diferenças e 

seus respectivos reflexos referentes aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação. O pedido veio acompanhado de diversos 

documentos. Em contestação, o Município de Várzea Grande alega, 

preliminarmente, sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide, 

tendo e vista tratar de servidora aposentada, enfatizando que a servidora 

não questionou o seu enquadramento quando de sua aposentadoria, 

pugnando, assim, pela improcedência do pleito. O PREVIVAG, por sua vez, 

não contestou o pleito. Em impugnação à contestação, a autora rebate os 

argumentos do réu e pede a procedência 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, por não 

ter o PREVIVAG contestado o pleito, mesmo devidamente citado, declaro-o 

revel por ausência de contestação. Contudo, por se tratar de ente público 

municipal, não há se falar em aplicação do art. 344 do CPC, por versar a 

causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC). Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, por se tratar de matéria de ordem pública, cumpre 

assinalar que, em se tratando de ato de reenquadramento e/ou revisão 

salarial, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo 

prescricional contado a partir da data da pretendida revisão e a da 

propositura da ação atinge o próprio fundo de direito, conforme se infere 

do seguinte julgado: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

APOSENTADO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO RECONHECIDA, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DIANTE DO 

ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 

83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 

30/06/2016, contra decisão monocrática publicada em 24/06/2016, que, 

por sua vez, julgara recurso interposto contra decisão que inadmitira o 

Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/73. II. Na origem, a 

demanda originária, proposta por servidor público federal aposentado, 

objetiva reenquadramento na carreira, no cargo de odontólogo, NS 909, 

classe A, referência 43, com efeitos financeiros desde dezembro de 

1980. III. Consoante a jurisprudência desta Corte, "o enquadramento ou 

reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o 

qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a 

pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica 

fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já 

definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo 

inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ" (STJ, EREsp 1.428.364/PE, Rel. 

Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada do TRF/3ª Região), 

PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/04/2016). IV. Ademais, a análise da 

prescrição, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias - e posta nas 

razões recursais -, exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório dos 

autos, pretensão inviável de ser apreciada em Recurso Especial, 

consoante o disposto na Súmula 7/STJ. V. Agravo interno improvido.” 

(AgInt no AREsp 393.854/RJ – Segunda Turma, Rel. Ministra Assusete 

Magalhães, j. julgado em 4.10.2016, DJe 14.10.2016 - destaquei) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. FUNDO 

DE DIREITO. HONORÁRIOS. PROCURADOR. CABIMENTO. PROVIMENTO 

NEGADO. 1. O acórdão recorrido julgou a lide de modo fundamentado e 

coerente, não tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos 

embargos de declaração e, por conseguinte, à violação do art. 535 do 

Código de Processo Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem o 

entendimento de que a prescrição da pretensão de enquadramento atinge 

o próprio fundo de direito, na medida que constitui ato único de efeitos 

concretos. Precedentes. 3. "Os honorários de sucumbência, quando 

devidos aos entes estatais, visam recompor o patrimônio público da 

entidade, não configurando verba individual, mas sim pública" (REsp 

1.247.909/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª T., DJe 9/10/2013). 4. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no REsp 1178297/DF – Sexta Turma, Rel. 

Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 5.3.2015, p. DJe 12.3.2015) Confira esse 

mesmo entendimento nas decisões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

“in verbis”: “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS – 

REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE – ATO DE REENQUADRAMENTO 

FUNCIONAL – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – APLICAÇÃO DO 

DECRETO Nº 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – 

RECURSO DESPROVIDO. No enquadramento funcional, de ato único com 

efeitos concretos, incide a prescrição quinquenal do Decreto no 

20.910/32, atingindo o próprio fundo de direito, bem como os seus reflexos 

financeiros.” (TJMT - Ap 10343/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Márcio Vidal, j. 20.3.2017, p. DJE 28.3.2017) “RECURSO DE 

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA – ATO DE ENQUADRAMENTO OU 

REENQUADRAMENTO – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – 

INEXISTÊNCIA DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO QUE ATINGE O 

PRÓPRIO FUNDO DO DIREITO – DIREITO PRESCRITO – RECURSO 

PROVIDO. “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

enquadramento ou reenquadramento constitui-se ato único de efeitos 

concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de sorte que, 

ultrapassados os cinco anos previstos no referido decreto, configura-se a 

prescrição do próprio fundo do direito.” (AgInt nos EDcl na PET na ExeMS 

7.499/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 26/04/2017, DJe 02/05/2017).” (TJMT - Ap 139701/2014 – 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas 

de Carvalho, j. 30.5.2017, p. no DJE 20.6.2017) Como se infere do recente 

entendimento exposto acima, o enquadramento constitui ato único de 

efeitos concretos e, desse modo, prescreve no decurso do prazo de 5 

(cinco) anos. No caso da autora ela só teria direito ao enquadramento no 

período em que esteve em atividade[i] e nos termos da legislação em vigor 

à época. Todavia, sua inatividade ocorreu em 2.5.2002 (pg. 28) e somente 

em 17.11.2017, ou seja, mais de 15 (quinze) anos depois, veio ela propor 

a presente demanda, objetivando o seu reenquadramento, incorrendo, 

assim, na prescrição acima Diante do exposto, evidenciada a prescrição 

do direito pretendido, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 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. [i] “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO APOSENTADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TITULAÇÃO DE 

DOUTOR. IMPOSSIBILIDADE. I – De acordo com o Decreto nº 94.664/87, a 

progressão funcional na carreira de magistério público é um benefício 

assegurado exclusivamente aos servidores em atividade, já que se 

encontra atrelada à avaliação de desempenho e ao tempo de atividade 

exercido no órgão público. II .Agravo interno desprovido.” (TRF-2 - AC: 

200951010093152 – Oitava Turma Especializada, Rel. Des. Federal 

Marcelo Pereira, j. 24.8.2010, p. 30.8.2010)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008595-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

SILVIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. SILVIA DE ARRUDA, devidamente qualificada nos autos, propôs 

“Ação ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção Cumulada 

com Cobrança de Diferenças de Vencimentos” em face do PREVIVAG – 

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, igualmente qualificados, 

alegando, em síntese, ter pertencido aos quadros de servidores públicos 

estáveis do Município de Várzea Grande, lotada na Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura como integrante do quadro de magistério, conforme 

termo do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos. 

Sustenta que nessa condição de professora tem direito à progressão 

funcional, sob a forma de promoção nas classes, de acordo com os 

artigos 6º, I, 8º e 9º da Lei Municipal n. 2.361/2001 (Estatuto de Plano de 

Carreiras do Magistério Público de Várzea Grande) e, sucessivamente 

com as leis 3.505/2010 e 3.797/2012. Argumenta ter preenchido os 

requisitos previstos na Lei Municipal n. 2.361/2001, requerendo, assim, a 

procedência do pleito de modo a garantir o direito à progressão na carreira 

de professora da rede municipal de ensino sob a forma de promoção nas 

classes, com efeito retroativo à data em que nasceu o direito à promoção, 

bem como a condenação do requerido ao pagamento das diferenças e 

seus respectivos reflexos referentes aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação. O pedido veio acompanhado de diversos 

documentos. Em contestação, o Município de Várzea Grande alega, 

preliminarmente, sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide, 

tendo e vista tratar de servidora aposentada, enfatizando que a servidora 

não questionou o seu enquadramento quando de sua aposentadoria, 

pugnando, assim, pela improcedência do pleito. O PREVIVAG, por sua vez, 

não contestou o pleito. Em impugnação à contestação, a autora rebate os 

argumentos do réu e pede a procedência 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, por não 

ter o PREVIVAG contestado o pleito, mesmo devidamente citado, declaro-o 

revel por ausência de contestação. Contudo, por se tratar de ente público 

municipal, não há se falar em aplicação do art. 344 do CPC, por versar a 

causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC). Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, por se tratar de matéria de ordem pública, cumpre 

assinalar que, em se tratando de ato de reenquadramento e/ou revisão 

salarial, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo 

prescricional contado a partir da data da pretendida revisão e a da 

propositura da ação atinge o próprio fundo de direito, conforme se infere 

do seguinte julgado: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

APOSENTADO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO RECONHECIDA, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DIANTE DO 

ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 

83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 

30/06/2016, contra decisão monocrática publicada em 24/06/2016, que, 

por sua vez, julgara recurso interposto contra decisão que inadmitira o 

Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/73. II. Na origem, a 

demanda originária, proposta por servidor público federal aposentado, 

objetiva reenquadramento na carreira, no cargo de odontólogo, NS 909, 

classe A, referência 43, com efeitos financeiros desde dezembro de 

1980. III. Consoante a jurisprudência desta Corte, "o enquadramento ou 

reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o 

qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a 

pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica 

fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já 

definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo 

inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ" (STJ, EREsp 1.428.364/PE, Rel. 

Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada do TRF/3ª Região), 

PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/04/2016). IV. Ademais, a análise da 

prescrição, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias - e posta nas 

razões recursais -, exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório dos 

autos, pretensão inviável de ser apreciada em Recurso Especial, 

consoante o disposto na Súmula 7/STJ. V. Agravo interno improvido.” 

(AgInt no AREsp 393.854/RJ – Segunda Turma, Rel. Ministra Assusete 

Magalhães, j. julgado em 4.10.2016, DJe 14.10.2016 - destaquei) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. FUNDO 

DE DIREITO. HONORÁRIOS. PROCURADOR. CABIMENTO. PROVIMENTO 

NEGADO. 1. O acórdão recorrido julgou a lide de modo fundamentado e 

coerente, não tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos 

embargos de declaração e, por conseguinte, à violação do art. 535 do 

Código de Processo Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem o 

entendimento de que a prescrição da pretensão de enquadramento atinge 

o próprio fundo de direito, na medida que constitui ato único de efeitos 

concretos. Precedentes. 3. "Os honorários de sucumbência, quando 

devidos aos entes estatais, visam recompor o patrimônio público da 

entidade, não configurando verba individual, mas sim pública" (REsp 

1.247.909/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª T., DJe 9/10/2013). 4. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no REsp 1178297/DF – Sexta Turma, Rel. 

Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 5.3.2015, p. DJe 12.3.2015) Confira esse 

mesmo entendimento nas decisões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

“in verbis”: “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS – 

REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE – ATO DE REENQUADRAMENTO 

FUNCIONAL – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – APLICAÇÃO DO 

DECRETO Nº 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – 

RECURSO DESPROVIDO. No enquadramento funcional, de ato único com 

efeitos concretos, incide a prescrição quinquenal do Decreto no 

20.910/32, atingindo o próprio fundo de direito, bem como os seus reflexos 

financeiros.” (TJMT - Ap 10343/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Márcio Vidal, j. 20.3.2017, p. DJE 28.3.2017) “RECURSO DE 

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA – ATO DE ENQUADRAMENTO OU 

REENQUADRAMENTO – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – 

INEXISTÊNCIA DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO QUE ATINGE O 

PRÓPRIO FUNDO DO DIREITO – DIREITO PRESCRITO – RECURSO 

PROVIDO. “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

enquadramento ou reenquadramento constitui-se ato único de efeitos 

concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de sorte que, 

ultrapassados os cinco anos previstos no referido decreto, configura-se a 

prescrição do próprio fundo do direito.” (AgInt nos EDcl na PET na ExeMS 

7.499/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 26/04/2017, DJe 02/05/2017).” (TJMT - Ap 139701/2014 – 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas 

de Carvalho, j. 30.5.2017, p. no DJE 20.6.2017) Como se infere do recente 

entendimento exposto acima, o enquadramento constitui ato único de 

efeitos concretos e, desse modo, prescreve no decurso do prazo de 5 

(cinco) anos. No caso da autora ela só teria direito ao enquadramento no 

período em que esteve em atividade[i] e nos termos da legislação em vigor 

à época. Todavia, sua inatividade ocorreu em 2.5.2002 (pg. 28) e somente 

em 17.11.2017, ou seja, mais de 15 (quinze) anos depois, veio ela propor 

a presente demanda, objetivando o seu reenquadramento, incorrendo, 

assim, na prescrição acima Diante do exposto, evidenciada a prescrição 

do direito pretendido, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 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. [i] “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO APOSENTADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TITULAÇÃO DE 

DOUTOR. IMPOSSIBILIDADE. I – De acordo com o Decreto nº 94.664/87, a 

progressão funcional na carreira de magistério público é um benefício 

assegurado exclusivamente aos servidores em atividade, já que se 

encontra atrelada à avaliação de desempenho e ao tempo de atividade 

exercido no órgão público. II .Agravo interno desprovido.” (TRF-2 - AC: 

200951010093152 – Oitava Turma Especializada, Rel. Des. Federal 

Marcelo Pereira, j. 24.8.2010, p. 30.8.2010)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003310-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DE SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIVAG-INSTITUTO SEGURIDADE DOS SERV 

MUNIC V GRANDE (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. FÁTIMA DE SOUZA MARTINS, devidamente qualificada nos autos, 

propôs “Ação ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção 

Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos” em face do 

PREVIVAG – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

igualmente qualificados, alegando, em síntese, ter pertencido aos quadros 

de servidores públicos estáveis do Município de Várzea Grande, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura como integrante do quadro de 

magistério, conforme termo do histórico funcional e demais documentos 

juntados aos autos. Sustenta que nessa condição de professora tem 

direito à progressão funcional, sob a forma de promoção nas classes, de 

acordo com os artigos 6º, I, 8º e 9º da Lei Municipal n. 2.361/2001 

(Estatuto de Plano de Carreiras do Magistério Público de Várzea Grande) 

e, sucessivamente com as leis 3.505/2010 e 3.797/2012. Argumenta ter 

preenchido os requisitos previstos na Lei Municipal n. 2.361/2001, 

requerendo, assim, a procedência do pleito de modo a garantir o direito à 

progressão na carreira de professora da rede municipal de ensino sob a 

forma de promoção nas classes, com efeito retroativo à data em que 

nasceu o direito à promoção, bem como a condenação do requerido ao 

pagamento das diferenças e seus respectivos reflexos referentes aos 5 

(cinco) anos que antecedem à propositura da ação. Alega, ainda, contar 

com mais de 14 anos averbados em sua vida funcional pelos serviços de 

professora prestados ao Município de Três Lagoas/MS, do modo que 

atualmente conta com 39 anos de exercício no cargo de professora, o que 

lhe outorga direito de ocupar o nível 10. O pedido veio acompanhado de 

diversos documentos. Mesmo citados, os requeridos não contestaram o 

pleito (pg. 51 e 59). 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, por não terem os réus 

contestado o pleito, mesmo devidamente citados, declaro-os revel por 

ausência de contestação. Contudo, por se tratar de entes públicos 

municipais, não há se falar em aplicação do art. 344 do CPC, por versar a 

causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC). Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, por se tratar de matéria de ordem pública, cumpre 

assinalar que, em se tratando de ato de reenquadramento e/ou revisão 

salarial, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo 

prescricional contado a partir da data da pretendida revisão e a da 

propositura da ação atinge o próprio fundo de direito, conforme se infere 

do seguinte julgado: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

APOSENTADO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO RECONHECIDA, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DIANTE DO 

ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 

83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 

30/06/2016, contra decisão monocrática publicada em 24/06/2016, que, 

por sua vez, julgara recurso interposto contra decisão que inadmitira o 

Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/73. II. Na origem, a 

demanda originária, proposta por servidor público federal aposentado, 

objetiva reenquadramento na carreira, no cargo de odontólogo, NS 909, 

classe A, referência 43, com efeitos financeiros desde dezembro de 

1980. III. Consoante a jurisprudência desta Corte, "o enquadramento ou 

reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o 

qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a 

pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica 

fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já 

definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo 

inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ" (STJ, EREsp 1.428.364/PE, Rel. 

Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada do TRF/3ª Região), 

PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/04/2016). IV. Ademais, a análise da 

prescrição, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias - e posta nas 

razões recursais -, exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório dos 

autos, pretensão inviável de ser apreciada em Recurso Especial, 

consoante o disposto na Súmula 7/STJ. V. Agravo interno improvido.” 

(AgInt no AREsp 393.854/RJ – Segunda Turma, Rel. Ministra Assusete 

Magalhães, j. julgado em 4.10.2016, DJe 14.10.2016 - destaquei) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. FUNDO 

DE DIREITO. HONORÁRIOS. PROCURADOR. CABIMENTO. PROVIMENTO 

NEGADO. 1. O acórdão recorrido julgou a lide de modo fundamentado e 

coerente, não tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos 

embargos de declaração e, por conseguinte, à violação do art. 535 do 

Código de Processo Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem o 

entendimento de que a prescrição da pretensão de enquadramento atinge 

o próprio fundo de direito, na medida que constitui ato único de efeitos 

concretos. Precedentes. 3. "Os honorários de sucumbência, quando 

devidos aos entes estatais, visam recompor o patrimônio público da 

entidade, não configurando verba individual, mas sim pública" (REsp 

1.247.909/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª T., DJe 9/10/2013). 4. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no REsp 1178297/DF – Sexta Turma, Rel. 

Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 5.3.2015, p. DJe 12.3.2015) Confira esse 

mesmo entendimento nas decisões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

“in verbis”: “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS – 

REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE – ATO DE REENQUADRAMENTO 

FUNCIONAL – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – APLICAÇÃO DO 

DECRETO Nº 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – 

RECURSO DESPROVIDO. No enquadramento funcional, de ato único com 

efeitos concretos, incide a prescrição quinquenal do Decreto no 

20.910/32, atingindo o próprio fundo de direito, bem como os seus reflexos 

financeiros.” (TJMT - Ap 10343/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Márcio Vidal, j. 20.3.2017, p. DJE 28.3.2017) “RECURSO DE 

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA – ATO DE ENQUADRAMENTO OU 

REENQUADRAMENTO – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – 

INEXISTÊNCIA DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO QUE ATINGE O 

PRÓPRIO FUNDO DO DIREITO – DIREITO PRESCRITO – RECURSO 

PROVIDO. “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

enquadramento ou reenquadramento constitui-se ato único de efeitos 

concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de sorte que, 

ultrapassados os cinco anos previstos no referido decreto, configura-se a 

prescrição do próprio fundo do direito.” (AgInt nos EDcl na PET na ExeMS 

7.499/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 26/04/2017, DJe 02/05/2017).” (TJMT - Ap 139701/2014 – 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas 

de Carvalho, j. 30.5.2017, p. no DJE 20.6.2017) Como se infere do recente 

entendimento exposto acima, o enquadramento constitui ato único de 

efeitos concretos e, desse modo, prescreve no decurso do prazo de 5 

(cinco) anos. No caso da autora ela só teria direito ao enquadramento no 

período em que esteve em atividade[i] e nos termos da legislação em vigor 

à época. Todavia, sua inatividade ocorreu em 27.10.2009 e somente em 

9.5.2017, ou seja, mais de 7 (sete) anos depois, veio ela propor a 

presente demanda, objetivando o seu reenquadramento, incorrendo, 

assim, na prescrição acima Diante do exposto, evidenciada a prescrição 

do direito pretendido, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 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. [i] “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO APOSENTADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TITULAÇÃO DE 

DOUTOR. IMPOSSIBILIDADE. I – De acordo com o Decreto nº 94.664/87, a 

progressão funcional na carreira de magistério público é um benefício 

assegurado exclusivamente aos servidores em atividade, já que se 

encontra atrelada à avaliação de desempenho e ao tempo de atividade 

exercido no órgão público. II .Agravo interno desprovido.” (TRF-2 - AC: 

200951010093152 – Oitava Turma Especializada, Rel. Des. Federal 

Marcelo Pereira, j. 24.8.2010, p. 30.8.2010)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003310-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DE SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIVAG-INSTITUTO SEGURIDADE DOS SERV 

MUNIC V GRANDE (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)
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Vistos. FÁTIMA DE SOUZA MARTINS, devidamente qualificada nos autos, 

propôs “Ação ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção 

Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos” em face do 

PREVIVAG – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

igualmente qualificados, alegando, em síntese, ter pertencido aos quadros 

de servidores públicos estáveis do Município de Várzea Grande, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura como integrante do quadro de 

magistério, conforme termo do histórico funcional e demais documentos 

juntados aos autos. Sustenta que nessa condição de professora tem 

direito à progressão funcional, sob a forma de promoção nas classes, de 

acordo com os artigos 6º, I, 8º e 9º da Lei Municipal n. 2.361/2001 

(Estatuto de Plano de Carreiras do Magistério Público de Várzea Grande) 

e, sucessivamente com as leis 3.505/2010 e 3.797/2012. Argumenta ter 

preenchido os requisitos previstos na Lei Municipal n. 2.361/2001, 

requerendo, assim, a procedência do pleito de modo a garantir o direito à 

progressão na carreira de professora da rede municipal de ensino sob a 

forma de promoção nas classes, com efeito retroativo à data em que 

nasceu o direito à promoção, bem como a condenação do requerido ao 

pagamento das diferenças e seus respectivos reflexos referentes aos 5 

(cinco) anos que antecedem à propositura da ação. Alega, ainda, contar 

com mais de 14 anos averbados em sua vida funcional pelos serviços de 

professora prestados ao Município de Três Lagoas/MS, do modo que 

atualmente conta com 39 anos de exercício no cargo de professora, o que 

lhe outorga direito de ocupar o nível 10. O pedido veio acompanhado de 

diversos documentos. Mesmo citados, os requeridos não contestaram o 

pleito (pg. 51 e 59). 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, por não terem os réus 

contestado o pleito, mesmo devidamente citados, declaro-os revel por 

ausência de contestação. Contudo, por se tratar de entes públicos 

municipais, não há se falar em aplicação do art. 344 do CPC, por versar a 

causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC). Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, por se tratar de matéria de ordem pública, cumpre 

assinalar que, em se tratando de ato de reenquadramento e/ou revisão 

salarial, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo 

prescricional contado a partir da data da pretendida revisão e a da 

propositura da ação atinge o próprio fundo de direito, conforme se infere 

do seguinte julgado: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

APOSENTADO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO RECONHECIDA, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DIANTE DO 

ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 

83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 

30/06/2016, contra decisão monocrática publicada em 24/06/2016, que, 

por sua vez, julgara recurso interposto contra decisão que inadmitira o 

Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/73. II. Na origem, a 

demanda originária, proposta por servidor público federal aposentado, 

objetiva reenquadramento na carreira, no cargo de odontólogo, NS 909, 

classe A, referência 43, com efeitos financeiros desde dezembro de 

1980. III. Consoante a jurisprudência desta Corte, "o enquadramento ou 

reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o 

qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a 

pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica 

fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já 

definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo 

inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ" (STJ, EREsp 1.428.364/PE, Rel. 

Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada do TRF/3ª Região), 

PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/04/2016). IV. Ademais, a análise da 

prescrição, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias - e posta nas 

razões recursais -, exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório dos 

autos, pretensão inviável de ser apreciada em Recurso Especial, 

consoante o disposto na Súmula 7/STJ. V. Agravo interno improvido.” 

(AgInt no AREsp 393.854/RJ – Segunda Turma, Rel. Ministra Assusete 

Magalhães, j. julgado em 4.10.2016, DJe 14.10.2016 - destaquei) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. FUNDO 

DE DIREITO. HONORÁRIOS. PROCURADOR. CABIMENTO. PROVIMENTO 

NEGADO. 1. O acórdão recorrido julgou a lide de modo fundamentado e 

coerente, não tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos 

embargos de declaração e, por conseguinte, à violação do art. 535 do 

Código de Processo Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem o 

entendimento de que a prescrição da pretensão de enquadramento atinge 

o próprio fundo de direito, na medida que constitui ato único de efeitos 

concretos. Precedentes. 3. "Os honorários de sucumbência, quando 

devidos aos entes estatais, visam recompor o patrimônio público da 

entidade, não configurando verba individual, mas sim pública" (REsp 

1.247.909/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª T., DJe 9/10/2013). 4. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no REsp 1178297/DF – Sexta Turma, Rel. 

Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 5.3.2015, p. DJe 12.3.2015) Confira esse 

mesmo entendimento nas decisões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

“in verbis”: “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS – 

REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE – ATO DE REENQUADRAMENTO 

FUNCIONAL – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – APLICAÇÃO DO 

DECRETO Nº 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – 

RECURSO DESPROVIDO. No enquadramento funcional, de ato único com 

efeitos concretos, incide a prescrição quinquenal do Decreto no 

20.910/32, atingindo o próprio fundo de direito, bem como os seus reflexos 

financeiros.” (TJMT - Ap 10343/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Márcio Vidal, j. 20.3.2017, p. DJE 28.3.2017) “RECURSO DE 

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA – ATO DE ENQUADRAMENTO OU 

REENQUADRAMENTO – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – 

INEXISTÊNCIA DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO QUE ATINGE O 

PRÓPRIO FUNDO DO DIREITO – DIREITO PRESCRITO – RECURSO 

PROVIDO. “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

enquadramento ou reenquadramento constitui-se ato único de efeitos 

concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de sorte que, 

ultrapassados os cinco anos previstos no referido decreto, configura-se a 

prescrição do próprio fundo do direito.” (AgInt nos EDcl na PET na ExeMS 

7.499/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 26/04/2017, DJe 02/05/2017).” (TJMT - Ap 139701/2014 – 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas 

de Carvalho, j. 30.5.2017, p. no DJE 20.6.2017) Como se infere do recente 

entendimento exposto acima, o enquadramento constitui ato único de 

efeitos concretos e, desse modo, prescreve no decurso do prazo de 5 

(cinco) anos. No caso da autora ela só teria direito ao enquadramento no 

período em que esteve em atividade[i] e nos termos da legislação em vigor 

à época. Todavia, sua inatividade ocorreu em 27.10.2009 e somente em 

9.5.2017, ou seja, mais de 7 (sete) anos depois, veio ela propor a 

presente demanda, objetivando o seu reenquadramento, incorrendo, 

assim, na prescrição acima Diante do exposto, evidenciada a prescrição 

do direito pretendido, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 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. [i] “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO APOSENTADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TITULAÇÃO DE 

DOUTOR. IMPOSSIBILIDADE. I – De acordo com o Decreto nº 94.664/87, a 

progressão funcional na carreira de magistério público é um benefício 

assegurado exclusivamente aos servidores em atividade, já que se 

encontra atrelada à avaliação de desempenho e ao tempo de atividade 

exercido no órgão público. II .Agravo interno desprovido.” (TRF-2 - AC: 

200951010093152 – Oitava Turma Especializada, Rel. Des. Federal 

Marcelo Pereira, j. 24.8.2010, p. 30.8.2010)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008879-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL LUZIA (IMPETRANTE)

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. DORIVAL LUZIA, devidamente qualificado nos autos, impetrou 

Mandado de Segurança contra ato tido por praticado pela DIRETORA DO 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 
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DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, ter requerido 

junto à impetrada o seu reenquadramento na classe D, nível 9, conforme 

Lei complementar n. 3.959/2013, por meio do Processo n. 34100/15, que 

nunca foi concluído. Disse que, por não lhe restar outro meio de obter a 

progressão funcional, já que todas as possibilidades administrativas foram 

esgotadas, não lhe restou caminho senão postular judicialmente o 

deferimento do processo em andamento, tendo em vista a perda salarial 

que vem sofrendo desde 5.11.2015. Pugnou, em sede liminar, fosse 

determinada a imediata conclusão do processo administrativo, com a sua 

promoção no nível 9, classe D, no cargo de médico. A inicial veio 

acompanhada de diversos documentos. O pedido liminar foi parcialmente 

deferido apenas no sentido de determinar à impetrada que se 

pronunciasse sobre o requerimento administrativo formulado pelo 

impetrante. O Município de Várzea Grande prestou informações, 

suscitando, preliminarmente, a inadequação da via eleita para pagamento 

de diferenças salariais. No mérito, disse que o servidor não preencheu os 

requisitos necessários à progressão para a classe D, pois o certificado de 

residência médica carreado com o pedido já foi utilizado para o seu 

enquadramento na classe C, não podendo, portanto, ser reutilizado para 

fins de nova promoção. Instado a se manifestar, o Ministério Público foi 

parcialmente favorável ao pleito, apenas no que se refere à progressão 

funcional e não aos efeitos financeiros anteriores à propositura do 

mandamus. 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, cumprindo salientar, 

quanto à preliminar de inadequação da via eleita, que, diferentemente do 

alegado pelo impetrado, o presente mandado de segurança não visa a 

cobrança de diferenças salariais em si, mas o enquadramento funcional 

não realizado administrativamente pela autoridade impetrada, não 

havendo, portanto, que se falar em cobrança e, consequentemente, em 

inadequação do mandmus. Rejeita-se, portanto, a preliminar. Quanto ao 

mérito, impende destacar que a questão a ser enfrentada no presente 

mandamus reside na aferição do apontado direito do impetrante de ser 

elevado para o nível 9, classe D, no cargo de médico municipal e de 

receber as diferenças salariais do seu enquadramento realizado 

equivocadamente pelo réu, a partir de novembro de 2015. A Lei n. 

3.506/2010, que institui o plano de cargos, carreira e vencimentos dos 

Médicos e Odontólogos do Município de Várzea Grande – MT estabelecia, 

em seus arts. 14 e 15, os seguintes critérios de enquadramento: “Art. 14 – 

A carreira de Médicos e Odontólogos do Município é estruturada em 05 

(cinco) classes horizontais e 12 (doze) níveis de referência, conforme 

anexo I, observados os seguintes critérios. I – Na horizontal, o critério de 

promoção será de acordo com avaliação de desempenho nos termos 

desta lei, observados os critérios de uma classe para outra. II – Na 

vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de 

desemprenho, obedecido ao interstício de 03 (três) anos de um nível para 

outro. Parágrafo Único – Decreto Municipal regulamentará a avaliação de 

desempenho dos integrantes das carreiras de médicos e odontólogos 

para os fins dispostos neste artigo. Art. 15 - Para fins de aplicação do 

inciso I do artigo anterior, além da avaliação de desempenho, deverão ser 

observados seguintes critérios: I – Classe A – Nível Superior Completo 

com diploma de médico ou cirurgião dentista; II – Classe B – Somatória de 

300 (trezentas) horas de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação, 

ou curso de pós-graduação a título de especialização ou ainda título de 

residência médica; III – Classe C – requisito da classe B, acrescido de mais 

300 (trezentas) horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação, 

ou mais uma pós-graduação a título de especialização; IV – Classe D – 

Título de mestrado na área de atuação; V – Classe E – Título de Doutorado 

na área de atuação. Parágrafo único – A progressão do titular de cargo 

efetivo de médico e odontólogo, por alteração de uma classe para outra, 

dar-se-á em virtude de habilitação, devidamente comprovada, nos cursos 

descritos nos incisos I ao V, observado o interstício de 03 (três) anos de 

uma classe para outra. A Lei n. 3.661/2011, por sua vez, alterou os 

incisos II e III do art. 15, que passou a conter a seguinte redação, com 

vigência a partir de 11 de outubro de 2011: (...) II – Classe B – somatória 

de 300 (trezentas) horas de cursos de aperfeiçoamento na área de 

atuação, ou curso de pós-graduação a título de especialização; III – Classe 

C – requisito da classe B, acrescido de mais 300 (trezentas) horas de 

curso de aperfeiçoamento na área de atuação, ou mais uma 

pós-graduação a título de especialização ou ainda título de residência 

médica; Já no ano de 2012, o item III acima foi novamente alterado, 

vigorando a partir de 6 de março de 2012, passando a conter o seguinte 

teor: “III – Classe C – Residência médica ou título de especialista 

reconhecido pela sociedade ou Conselho Regional de Medicina; ou 

requisito da Classe B acrescido de mais 300 (trezentas) horas de curso 

de aperfeiçoamento na área de atuação; ou mais uma pós-graduação a 

título de especialização.” Por fim, em 2013, com a entrada em vigor da Lei 

Complementar n. 3.959/2013, que revogou as anteriores, a partir de abril 

de 2014, o enquadramento dos médicos e odontólogos passou a ser 

regulamentado da seguinte forma: “Art. 14. A carreira de Médicos e 

Odontólogos do Município são estruturadas em 5 (cinco) classe 

horizontais e 10 (dez) níveis de referência, conforme anexo I, observados 

os seguintes critérios: I - Na horizontal, o critério de promoção será de 

acordo com a titulação, observados os critérios de uma classe para outra. 

II – Na vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação 

de desempenho, obedecido ao interstício de 03 (três) anos de um nível 

para outro. Art. 15- Para fins de aplicação do inciso I do artigo anterior, 

além da avaliação de desempenho, deverão ser observados os seguintes 

critérios: I – Classe A – Nível Superior Completo com diploma de Médico 

e/ou Odontólogo, reconhecido pelo MEC; II – Classe B – Requisitos 

estabelecidos da classe A, acrescido de Pós-graduação lato sensu, com 

carga mínima de 360 horas, na área do cargo ou atuação; III – Classe C – 

Residência Médica ou Título de Especialista reconhecido pela Sociedade 

Brasileira da Especialidade, Associação Médica Brasileira ou Conselho 

Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia; IV – Classe D 

– Título de Mestrado, ou Residência Médica e mais 02 (dois) Títulos de 

Especialista na área de atuação reconhecida pelo MEC, ou ainda duas 

Residência Médica e mais 01 (um) Título de Especialista na área de 

atuação reconhecido pelo MEC. Parágrafo único – A progressão do titular 

de cargo efetivo de Médico e Odontólogo, por alteração de uma classe 

para outra, dar-se-á em virtude de habilitação, devidamente comprovada, 

nos cursos descritos nos incisos I ao V, observado o interstício de 03 

(três) anos classe para outra.” Observa-se, pois, que não houve 

alteração dos critérios para progressão nos níveis, permanecendo a 

exigência do interstício de 3 anos, enquanto que para a elevação nas 

classes foram feitas algumas alterações nos anos de 2011, 2012 e 2013, 

sendo que a legislação atual deixou de exigir, para a progressão nas 

classes, a avaliação do desempenho, baseando-se unicamente nos títulos 

ou na habilitação e no tempo de 3 anos de exercício entre uma classe e 

outra. Nesse passo, resta verificar se o autor preenche os requisitos 

acima, cumprindo destacar que, de acordo com a vida funcional contida 

nos autos, ele ingressou na administração pública, por meio de contrato, 

em 1.9.1988, no cargo de médico ortopedista e somente em 23.3.1993 

tomou posse efetiva, permanecendo no mesmo cargo, lotado na 

Secretaria Municipal de Saúde, conforme se vê a pg. 24. O parágrafo 

único do art. 15, da Lei n. 3.506/2010 inalterado pela Lei n. 3.959/2013 

estabelece que “a progressão do titular de cargo efetivo de Médico e 

Odontólogo, por alteração de uma classe para outra, dar-se-á em virtude 

de habilitação, devidamente comprovada, nos cursos descritos nos 

incisos I ao V, observado o interstício de 03 (três) anos classe para 

outra”, ou seja, a progressão funcional é garantida exclusivamente ao 

servidor integrante da carreira pública. Desse modo, só deverá ser 

incluído no cômputo de tempo para progressão o período em que o autor 

passou a integrar a carreira pública, mediante posse efetiva, que, neste 

caso, se deu em 23.3.1993. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já vem 

se posicionando nesse sentido, segundo atestam os arestos “in verbis”: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – REEXAME 

NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO - AÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

FUNCIONAL C/C COBRANÇA - Lei 2.361/2001 - MAGISTÉRIO PÚBLICO - 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PROMOÇÃO POR CLASSES – 

PROGRESSÃO VERTICAL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA PARTE RÉ 

PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. 1 - O Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, 

assentou que, mesmo na hipótese de preenchimento dos requisitos do 

artigo 19 da ADCT, o servidor que não é efetivo tem direito tão somente a 

permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia 

sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional 

nela, ou desfrutar dos benefícios que sejam privativos dos seus 

integrantes.” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 178799/2015 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida 

Ribeiro, j. em 10.4.2017, p. no DJE 16.5.2017 - destaquei) “MANDADO DE 

SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDORA DECLARADA 

ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO – ART. 19 ADCT – ALEGADA ISONOMIA 

ENTRE SERVIDORES EFETIVOS – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. 
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“O Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, assentou que, mesmo na 

hipótese de preenchimento dos requisitos do artigo 19 do ADCT, o 

servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de 

permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia 

sem incorporação na carreira, a não ter direito à progressão funcional, ou 

a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.” (STF, 

Segunda Turma, RE 163715/PA, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 

19/12/1996).” (TJMT - MS 98638/2016 – Tribunal Pleno, Rel. Des. Nilza 

Maria Pôssas de Carvalho, j. 24.11.2016, p. DJE 30.11.2016) Nesse 

contexto, considerando o entendimento pacificado na jurisprudência acima 

em consonância com a legislação municipal vigente, pode-se concluir que 

quando da promulgação da Lei n. 3.506/2010, em 14 de setembro de 2010, 

o autor possuía 17 anos de serviço e ocupava o nível 6, alcançando mais 

3 anos em 2011 (nível 7), mais 3 anos em 2014 (nível 8) e, por fim, mais 3 

anos em 17.5.2017, quando, então, passou a ter direito de ser elevado 

para o nível 9, o que foi feito pelo réu ainda em 2014, por meio da Portaria 

n. 480/2014, segundo se infere da “vida funcional” do servidor (pg. 24) . 

Quanto à classe, verifica-se da legislação acima, que o autor poderia ter 

sido elevado para a classe D até o ano de 2010, quando da vigência da 

Lei n. 3.506/2010, mediante a comprovação da conclusão de curso de 

mestrado (art. 15, IV) e, a partir de 2013, se comprovado o título de 

mestrado ou residência médica e mais dois títulos de especialista na área 

de atuação ou, ainda, duas residência médicas e um título de especialista 

(art. 15, IV). No caso dos autos, restou comprovado que o autor concluiu 

curso de medicina em 5.12.1975, pela Faculdade Evangélica de Medicina 

do Paraná (pg. 19); residência médica em “ortopedia –traumatologia” em 

15.12.1977, pela Fundação das Pioneiras Sociais – Centro de Reabilitação 

Sarah Jubitschek – Hospital das Doenças do Aparelho Locomotor” (pg. 

20); curso de especialidade de medicina do trabalho em 22.1.2015, pelo 

Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (pg. 21) e o 

curso de medicina do trabalho em 21.2.1979, pela Fundação Centro 

Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho e Secretaria de 

Estado de Relações do Trabalho (pg. 22). Ou seja, a partir da vigência da 

Lei n. 3.959/2013, ao concluir os cursos acima, o impetrante passou a 

fazer jus à elevação para a classe D (residência médica e dois cursos de 

especialista). Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado no presente Mandado de Segurança, a fim de conceder a 

segurança ao impetrante Dorival Luzia, ordenando que a autoridade 

impetrada proceda à progressão funcional do servidor, promovendo-o 

para a classe D, a partir de 5.11.2015, sem prejuízo de futuras 

promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, 

conforme legislação vigente em cada período, a partir do trânsito em 

julgado, conforme dispõe o art. 14, § 3º, da Lei n. 12.016/2009 e das 

diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, com reflexos 

financeiros sobre férias e décimo terceiro salário, declarando, por fim, 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos 

de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E[1]. Deixo de condenar a impetrada nas custas e nos honorários 

advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, 

LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, 

e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Cumpra-se o disposto no art. 13 

da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09. Em seguida, com fundamento no art. 

14, § 1º, da referida lei, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça para o reexame necessário da sentença, em nome da regra do 

duplo grau de jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso 

voluntário. P. R. I. Cumpra-se. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos 

Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 

22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção 

– rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 

905).

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008879-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL LUZIA (IMPETRANTE)

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. DORIVAL LUZIA, devidamente qualificado nos autos, impetrou 

Mandado de Segurança contra ato tido por praticado pela DIRETORA DO 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, ter requerido 

junto à impetrada o seu reenquadramento na classe D, nível 9, conforme 

Lei complementar n. 3.959/2013, por meio do Processo n. 34100/15, que 

nunca foi concluído. Disse que, por não lhe restar outro meio de obter a 

progressão funcional, já que todas as possibilidades administrativas foram 

esgotadas, não lhe restou caminho senão postular judicialmente o 

deferimento do processo em andamento, tendo em vista a perda salarial 

que vem sofrendo desde 5.11.2015. Pugnou, em sede liminar, fosse 

determinada a imediata conclusão do processo administrativo, com a sua 

promoção no nível 9, classe D, no cargo de médico. A inicial veio 

acompanhada de diversos documentos. O pedido liminar foi parcialmente 

deferido apenas no sentido de determinar à impetrada que se 

pronunciasse sobre o requerimento administrativo formulado pelo 

impetrante. O Município de Várzea Grande prestou informações, 

suscitando, preliminarmente, a inadequação da via eleita para pagamento 

de diferenças salariais. No mérito, disse que o servidor não preencheu os 

requisitos necessários à progressão para a classe D, pois o certificado de 

residência médica carreado com o pedido já foi utilizado para o seu 

enquadramento na classe C, não podendo, portanto, ser reutilizado para 

fins de nova promoção. Instado a se manifestar, o Ministério Público foi 

parcialmente favorável ao pleito, apenas no que se refere à progressão 

funcional e não aos efeitos financeiros anteriores à propositura do 

mandamus. 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, cumprindo salientar, 

quanto à preliminar de inadequação da via eleita, que, diferentemente do 

alegado pelo impetrado, o presente mandado de segurança não visa a 

cobrança de diferenças salariais em si, mas o enquadramento funcional 

não realizado administrativamente pela autoridade impetrada, não 

havendo, portanto, que se falar em cobrança e, consequentemente, em 

inadequação do mandmus. Rejeita-se, portanto, a preliminar. Quanto ao 

mérito, impende destacar que a questão a ser enfrentada no presente 

mandamus reside na aferição do apontado direito do impetrante de ser 

elevado para o nível 9, classe D, no cargo de médico municipal e de 

receber as diferenças salariais do seu enquadramento realizado 

equivocadamente pelo réu, a partir de novembro de 2015. A Lei n. 

3.506/2010, que institui o plano de cargos, carreira e vencimentos dos 

Médicos e Odontólogos do Município de Várzea Grande – MT estabelecia, 

em seus arts. 14 e 15, os seguintes critérios de enquadramento: “Art. 14 – 

A carreira de Médicos e Odontólogos do Município é estruturada em 05 

(cinco) classes horizontais e 12 (doze) níveis de referência, conforme 

anexo I, observados os seguintes critérios. I – Na horizontal, o critério de 

promoção será de acordo com avaliação de desempenho nos termos 

desta lei, observados os critérios de uma classe para outra. II – Na 

vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de 

desemprenho, obedecido ao interstício de 03 (três) anos de um nível para 

outro. Parágrafo Único – Decreto Municipal regulamentará a avaliação de 

desempenho dos integrantes das carreiras de médicos e odontólogos 

para os fins dispostos neste artigo. Art. 15 - Para fins de aplicação do 

inciso I do artigo anterior, além da avaliação de desempenho, deverão ser 

observados seguintes critérios: I – Classe A – Nível Superior Completo 

com diploma de médico ou cirurgião dentista; II – Classe B – Somatória de 

300 (trezentas) horas de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação, 

ou curso de pós-graduação a título de especialização ou ainda título de 

residência médica; III – Classe C – requisito da classe B, acrescido de mais 

300 (trezentas) horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação, 

ou mais uma pós-graduação a título de especialização; IV – Classe D – 

Título de mestrado na área de atuação; V – Classe E – Título de Doutorado 

na área de atuação. Parágrafo único – A progressão do titular de cargo 

efetivo de médico e odontólogo, por alteração de uma classe para outra, 

dar-se-á em virtude de habilitação, devidamente comprovada, nos cursos 

descritos nos incisos I ao V, observado o interstício de 03 (três) anos de 
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uma classe para outra. A Lei n. 3.661/2011, por sua vez, alterou os 

incisos II e III do art. 15, que passou a conter a seguinte redação, com 

vigência a partir de 11 de outubro de 2011: (...) II – Classe B – somatória 

de 300 (trezentas) horas de cursos de aperfeiçoamento na área de 

atuação, ou curso de pós-graduação a título de especialização; III – Classe 

C – requisito da classe B, acrescido de mais 300 (trezentas) horas de 

curso de aperfeiçoamento na área de atuação, ou mais uma 

pós-graduação a título de especialização ou ainda título de residência 

médica; Já no ano de 2012, o item III acima foi novamente alterado, 

vigorando a partir de 6 de março de 2012, passando a conter o seguinte 

teor: “III – Classe C – Residência médica ou título de especialista 

reconhecido pela sociedade ou Conselho Regional de Medicina; ou 

requisito da Classe B acrescido de mais 300 (trezentas) horas de curso 

de aperfeiçoamento na área de atuação; ou mais uma pós-graduação a 

título de especialização.” Por fim, em 2013, com a entrada em vigor da Lei 

Complementar n. 3.959/2013, que revogou as anteriores, a partir de abril 

de 2014, o enquadramento dos médicos e odontólogos passou a ser 

regulamentado da seguinte forma: “Art. 14. A carreira de Médicos e 

Odontólogos do Município são estruturadas em 5 (cinco) classe 

horizontais e 10 (dez) níveis de referência, conforme anexo I, observados 

os seguintes critérios: I - Na horizontal, o critério de promoção será de 

acordo com a titulação, observados os critérios de uma classe para outra. 

II – Na vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação 

de desempenho, obedecido ao interstício de 03 (três) anos de um nível 

para outro. Art. 15- Para fins de aplicação do inciso I do artigo anterior, 

além da avaliação de desempenho, deverão ser observados os seguintes 

critérios: I – Classe A – Nível Superior Completo com diploma de Médico 

e/ou Odontólogo, reconhecido pelo MEC; II – Classe B – Requisitos 

estabelecidos da classe A, acrescido de Pós-graduação lato sensu, com 

carga mínima de 360 horas, na área do cargo ou atuação; III – Classe C – 

Residência Médica ou Título de Especialista reconhecido pela Sociedade 

Brasileira da Especialidade, Associação Médica Brasileira ou Conselho 

Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia; IV – Classe D 

– Título de Mestrado, ou Residência Médica e mais 02 (dois) Títulos de 

Especialista na área de atuação reconhecida pelo MEC, ou ainda duas 

Residência Médica e mais 01 (um) Título de Especialista na área de 

atuação reconhecido pelo MEC. Parágrafo único – A progressão do titular 

de cargo efetivo de Médico e Odontólogo, por alteração de uma classe 

para outra, dar-se-á em virtude de habilitação, devidamente comprovada, 

nos cursos descritos nos incisos I ao V, observado o interstício de 03 

(três) anos classe para outra.” Observa-se, pois, que não houve 

alteração dos critérios para progressão nos níveis, permanecendo a 

exigência do interstício de 3 anos, enquanto que para a elevação nas 

classes foram feitas algumas alterações nos anos de 2011, 2012 e 2013, 

sendo que a legislação atual deixou de exigir, para a progressão nas 

classes, a avaliação do desempenho, baseando-se unicamente nos títulos 

ou na habilitação e no tempo de 3 anos de exercício entre uma classe e 

outra. Nesse passo, resta verificar se o autor preenche os requisitos 

acima, cumprindo destacar que, de acordo com a vida funcional contida 

nos autos, ele ingressou na administração pública, por meio de contrato, 

em 1.9.1988, no cargo de médico ortopedista e somente em 23.3.1993 

tomou posse efetiva, permanecendo no mesmo cargo, lotado na 

Secretaria Municipal de Saúde, conforme se vê a pg. 24. O parágrafo 

único do art. 15, da Lei n. 3.506/2010 inalterado pela Lei n. 3.959/2013 

estabelece que “a progressão do titular de cargo efetivo de Médico e 

Odontólogo, por alteração de uma classe para outra, dar-se-á em virtude 

de habilitação, devidamente comprovada, nos cursos descritos nos 

incisos I ao V, observado o interstício de 03 (três) anos classe para 

outra”, ou seja, a progressão funcional é garantida exclusivamente ao 

servidor integrante da carreira pública. Desse modo, só deverá ser 

incluído no cômputo de tempo para progressão o período em que o autor 

passou a integrar a carreira pública, mediante posse efetiva, que, neste 

caso, se deu em 23.3.1993. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já vem 

se posicionando nesse sentido, segundo atestam os arestos “in verbis”: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – REEXAME 

NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO - AÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

FUNCIONAL C/C COBRANÇA - Lei 2.361/2001 - MAGISTÉRIO PÚBLICO - 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PROMOÇÃO POR CLASSES – 

PROGRESSÃO VERTICAL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA PARTE RÉ 

PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. 1 - O Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, 

assentou que, mesmo na hipótese de preenchimento dos requisitos do 

artigo 19 da ADCT, o servidor que não é efetivo tem direito tão somente a 

permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia 

sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional 

nela, ou desfrutar dos benefícios que sejam privativos dos seus 

integrantes.” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 178799/2015 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida 

Ribeiro, j. em 10.4.2017, p. no DJE 16.5.2017 - destaquei) “MANDADO DE 

SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDORA DECLARADA 

ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO – ART. 19 ADCT – ALEGADA ISONOMIA 

ENTRE SERVIDORES EFETIVOS – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. 

“O Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, assentou que, mesmo na 

hipótese de preenchimento dos requisitos do artigo 19 do ADCT, o 

servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de 

permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia 

sem incorporação na carreira, a não ter direito à progressão funcional, ou 

a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.” (STF, 

Segunda Turma, RE 163715/PA, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 

19/12/1996).” (TJMT - MS 98638/2016 – Tribunal Pleno, Rel. Des. Nilza 

Maria Pôssas de Carvalho, j. 24.11.2016, p. DJE 30.11.2016) Nesse 

contexto, considerando o entendimento pacificado na jurisprudência acima 

em consonância com a legislação municipal vigente, pode-se concluir que 

quando da promulgação da Lei n. 3.506/2010, em 14 de setembro de 2010, 

o autor possuía 17 anos de serviço e ocupava o nível 6, alcançando mais 

3 anos em 2011 (nível 7), mais 3 anos em 2014 (nível 8) e, por fim, mais 3 

anos em 17.5.2017, quando, então, passou a ter direito de ser elevado 

para o nível 9, o que foi feito pelo réu ainda em 2014, por meio da Portaria 

n. 480/2014, segundo se infere da “vida funcional” do servidor (pg. 24) . 

Quanto à classe, verifica-se da legislação acima, que o autor poderia ter 

sido elevado para a classe D até o ano de 2010, quando da vigência da 

Lei n. 3.506/2010, mediante a comprovação da conclusão de curso de 

mestrado (art. 15, IV) e, a partir de 2013, se comprovado o título de 

mestrado ou residência médica e mais dois títulos de especialista na área 

de atuação ou, ainda, duas residência médicas e um título de especialista 

(art. 15, IV). No caso dos autos, restou comprovado que o autor concluiu 

curso de medicina em 5.12.1975, pela Faculdade Evangélica de Medicina 

do Paraná (pg. 19); residência médica em “ortopedia –traumatologia” em 

15.12.1977, pela Fundação das Pioneiras Sociais – Centro de Reabilitação 

Sarah Jubitschek – Hospital das Doenças do Aparelho Locomotor” (pg. 

20); curso de especialidade de medicina do trabalho em 22.1.2015, pelo 

Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (pg. 21) e o 

curso de medicina do trabalho em 21.2.1979, pela Fundação Centro 

Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho e Secretaria de 

Estado de Relações do Trabalho (pg. 22). Ou seja, a partir da vigência da 

Lei n. 3.959/2013, ao concluir os cursos acima, o impetrante passou a 

fazer jus à elevação para a classe D (residência médica e dois cursos de 

especialista). Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado no presente Mandado de Segurança, a fim de conceder a 

segurança ao impetrante Dorival Luzia, ordenando que a autoridade 

impetrada proceda à progressão funcional do servidor, promovendo-o 

para a classe D, a partir de 5.11.2015, sem prejuízo de futuras 

promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, 

conforme legislação vigente em cada período, a partir do trânsito em 

julgado, conforme dispõe o art. 14, § 3º, da Lei n. 12.016/2009 e das 

diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, com reflexos 

financeiros sobre férias e décimo terceiro salário, declarando, por fim, 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos 

de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E[1]. Deixo de condenar a impetrada nas custas e nos honorários 

advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, 

LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, 

e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Cumpra-se o disposto no art. 13 

da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09. Em seguida, com fundamento no art. 

14, § 1º, da referida lei, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça para o reexame necessário da sentença, em nome da regra do 

duplo grau de jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso 
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voluntário. P. R. I. Cumpra-se. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos 

Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 

22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção 

– rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 

905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003766-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSEFINA PONCE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. JOSEFINA PONCE DE CAMPOS, qualificada nos autos, opôs 

“Embargos de Declaração” contra a sentença de mérito proferida nos 

autos, alegando haver erro material em relação à afirmação de que não 

restou comprovado o seu direito aos terços de férias pleiteados. Alega ter 

juntado fichas financeiras até 2017, com prova de que não recebeu os 

terços de 2009, 2010 e 2011, o que não foi observado no decisum e junta 

novas fichas Pede, pois, a procedência dos embargos, a fim de que seja 

sanado o erro material, com a reanálise do pedido. É o sucinto relatório. 

Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que 

protocolados em 17.8.2018, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no 

art. 1.023, do CPC, já que a publicação da sentença se deu em 13.8.2018, 

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 erro material, conforme sustentado. Os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

desígnio de eliminar obscuridade, contradição ou omissão verificadas na 

decisão, servindo, dessa forma, como meio de aperfeiçoá-la. O erro 

apontado pela embargante consiste em matéria que não se enquadra nas 

hipóteses acima descritas e previstas no art. 1.022, do CPC, pois, como 

claramente se vê que a pretensão, na verdade, é a reanálise do pedido 

inserto na inicial, para ver o pleito acolhido, como se vê de sua própria 

descrição na inicial dos embargos. Ora, a simples irresignação da parte 

com a decisão que lhe foi desfavorável não tem o condão de tornar 

cabíveis os embargos declaratórios, como meio próprio de revisão, 

rediscussão ou reforma de questão já decidida, como na presente 

situação, vez que o escopo do referido instrumento, como já dito, é 

aprimorar a decisão e não modificá-la. O Superior Tribunal de Justiça já 

pacificou o entendimento de que os embargos devem ser rejeitados 

quando o seu objetivo é a rediscussão de matéria já enfrentada, mormente 

quando inexistir quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC 

(art. 535, do CPC), segundo se infere do seguinte julgado: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

PREVISTOS NO ART. 535, II, DO CPC. REEXAME DE MATÉRIA JÁ 

DECIDIDA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração, 

cujos pressupostos estão relacionados no art. 535 do Código de Processo 

Civil, visam desfazer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão 

a respeito de questão jurídica de especial relevância para o desate da lide. 

Ausentes essas hipóteses, não prospera a irresignação recursal. 2. O 

reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir efeitos 

infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função 

integrativa dos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no REsp 1226974/PR – Terceira Turma, Rel. Ministro João 

Otávio de Noronha, j. 25.11.2014, p. DJe 12.12.2014) No mesmo sentido o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA SANAR OMISSÃO E FINS DE PREQUESTIONAMENTO – 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. São incabíveis os Embargos 

de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do 

julgamento, aduzindo omissão inexistente no acórdão objurgado. O fato de 

a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o 

Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão 

omisso, obscuro ou contraditório. Os Embargos, mesmo para fins de 

prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 

535 do CPC.” (TJ/MT – ED n. 149111/2014 – Segunda Câmara Cível, Rel. 

Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 4.2.2015, p. no DJE 

10.2.2015). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS NO ACÓRDÃO - 

INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO EXPRESSA DE REEXAME - 

INADMISSIBILIDADE - PROVIMENTO NEGADO. Desvia-se do âmbito dos 

declaratórios a pretensão de ver reapreciada a matéria, sendo manifesta a 

sua inadmissibilidade quando o julgado não contém nenhum dos vícios a 

que se refere o artigo 535 do CPC.” (TJ/MT – ED n. 7124/2015 – Sexta 

Câmara Cível, Rel. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

4.2.2015, p. no DJE 9.2.2015). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – AMBIGUIDADE – 

INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO JULGAMENTO DA 

APELAÇÃO – INCONFORMISMO – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexiste omissão, contradição, 

obscuridade ou ambiguidade no julgado quando a Câmara se pronunciou 

acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente 

nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os 

embargos de declaração não se prestam para sanar eventual 

inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que 

opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da 

via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando 

inexistentes vícios que reclamem correção.” (TJ/MT – ED n. 7391/2015 – 

Quinta Câmara Cível, Rel. Desembargador Dirceu dos Santos, j. 4.2.2015, 

p. no DJE 12.2.2015). Como se vê, em que pese o descontentamento da 

parte com o resultado obtido acerca de seu pedido, ainda que a decisão 

não lhe tenha sido favorável, isso, por si só, não enseja vício que legitime 

reforma em sede de embargos, ainda que excepcionalmente, devendo a 

questão ser suscitada por meio de recurso próprio. Some-se a isso o fato 

de a embargante embasar o seu pedido em documentos novos, 

inexistentes nos autos por ocasião da prolação da sentença, segundo se 

infere dos documentos que acompanham os embargos declaratórios e do 

único extrato financeiro carreado com a inicial a pg. 20. Diante do exposto, 

por não restar caracterizada qualquer contradição, omissão ou erro no 

decisum, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

rejeito os embargos de declaração. Intimem-se.
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Vistos. JOSEFINA PONCE DE CAMPOS, qualificada nos autos, opôs 

“Embargos de Declaração” contra a sentença de mérito proferida nos 

autos, alegando haver erro material em relação à afirmação de que não 

restou comprovado o seu direito aos terços de férias pleiteados. Alega ter 

juntado fichas financeiras até 2017, com prova de que não recebeu os 

terços de 2009, 2010 e 2011, o que não foi observado no decisum e junta 

novas fichas Pede, pois, a procedência dos embargos, a fim de que seja 

sanado o erro material, com a reanálise do pedido. É o sucinto relatório. 

Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que 

protocolados em 17.8.2018, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no 

art. 1.023, do CPC, já que a publicação da sentença se deu em 13.8.2018, 

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 erro material, conforme sustentado. Os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

desígnio de eliminar obscuridade, contradição ou omissão verificadas na 

decisão, servindo, dessa forma, como meio de aperfeiçoá-la. O erro 

apontado pela embargante consiste em matéria que não se enquadra nas 

hipóteses acima descritas e previstas no art. 1.022, do CPC, pois, como 

claramente se vê que a pretensão, na verdade, é a reanálise do pedido 

inserto na inicial, para ver o pleito acolhido, como se vê de sua própria 

descrição na inicial dos embargos. Ora, a simples irresignação da parte 

com a decisão que lhe foi desfavorável não tem o condão de tornar 

cabíveis os embargos declaratórios, como meio próprio de revisão, 

rediscussão ou reforma de questão já decidida, como na presente 

situação, vez que o escopo do referido instrumento, como já dito, é 

aprimorar a decisão e não modificá-la. O Superior Tribunal de Justiça já 

pacificou o entendimento de que os embargos devem ser rejeitados 

quando o seu objetivo é a rediscussão de matéria já enfrentada, mormente 

quando inexistir quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC 

(art. 535, do CPC), segundo se infere do seguinte julgado: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 465 de 547



PREVISTOS NO ART. 535, II, DO CPC. REEXAME DE MATÉRIA JÁ 

DECIDIDA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração, 

cujos pressupostos estão relacionados no art. 535 do Código de Processo 

Civil, visam desfazer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão 

a respeito de questão jurídica de especial relevância para o desate da lide. 

Ausentes essas hipóteses, não prospera a irresignação recursal. 2. O 

reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir efeitos 

infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função 

integrativa dos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no REsp 1226974/PR – Terceira Turma, Rel. Ministro João 

Otávio de Noronha, j. 25.11.2014, p. DJe 12.12.2014) No mesmo sentido o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA SANAR OMISSÃO E FINS DE PREQUESTIONAMENTO – 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. São incabíveis os Embargos 

de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do 

julgamento, aduzindo omissão inexistente no acórdão objurgado. O fato de 

a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o 

Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão 

omisso, obscuro ou contraditório. Os Embargos, mesmo para fins de 

prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 

535 do CPC.” (TJ/MT – ED n. 149111/2014 – Segunda Câmara Cível, Rel. 

Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 4.2.2015, p. no DJE 

10.2.2015). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS NO ACÓRDÃO - 

INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO EXPRESSA DE REEXAME - 

INADMISSIBILIDADE - PROVIMENTO NEGADO. Desvia-se do âmbito dos 

declaratórios a pretensão de ver reapreciada a matéria, sendo manifesta a 

sua inadmissibilidade quando o julgado não contém nenhum dos vícios a 

que se refere o artigo 535 do CPC.” (TJ/MT – ED n. 7124/2015 – Sexta 

Câmara Cível, Rel. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

4.2.2015, p. no DJE 9.2.2015). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – AMBIGUIDADE – 

INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO JULGAMENTO DA 

APELAÇÃO – INCONFORMISMO – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexiste omissão, contradição, 

obscuridade ou ambiguidade no julgado quando a Câmara se pronunciou 

acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente 

nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os 

embargos de declaração não se prestam para sanar eventual 

inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que 

opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da 

via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando 

inexistentes vícios que reclamem correção.” (TJ/MT – ED n. 7391/2015 – 

Quinta Câmara Cível, Rel. Desembargador Dirceu dos Santos, j. 4.2.2015, 

p. no DJE 12.2.2015). Como se vê, em que pese o descontentamento da 

parte com o resultado obtido acerca de seu pedido, ainda que a decisão 

não lhe tenha sido favorável, isso, por si só, não enseja vício que legitime 

reforma em sede de embargos, ainda que excepcionalmente, devendo a 

questão ser suscitada por meio de recurso próprio. Some-se a isso o fato 

de a embargante embasar o seu pedido em documentos novos, 

inexistentes nos autos por ocasião da prolação da sentença, segundo se 

infere dos documentos que acompanham os embargos declaratórios e do 

único extrato financeiro carreado com a inicial a pg. 20. Diante do exposto, 

por não restar caracterizada qualquer contradição, omissão ou erro no 

decisum, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

rejeito os embargos de declaração. Intimem-se.
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Vistos. JOSEFINA PONCE DE CAMPOS, qualificada nos autos, opôs 

“Embargos de Declaração” contra a sentença de mérito proferida nos 

autos, alegando haver erro material em relação à afirmação de que não 

restou comprovado o seu direito aos terços de férias pleiteados. Alega ter 

juntado fichas financeiras até 2017, com prova de que não recebeu os 

terços de 2009, 2010 e 2011, o que não foi observado no decisum e junta 

novas fichas Pede, pois, a procedência dos embargos, a fim de que seja 

sanado o erro material, com a reanálise do pedido. É o sucinto relatório. 

Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que 

protocolados em 17.8.2018, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no 

art. 1.023, do CPC, já que a publicação da sentença se deu em 13.8.2018, 

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 erro material, conforme sustentado. Os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

desígnio de eliminar obscuridade, contradição ou omissão verificadas na 

decisão, servindo, dessa forma, como meio de aperfeiçoá-la. O erro 

apontado pela embargante consiste em matéria que não se enquadra nas 

hipóteses acima descritas e previstas no art. 1.022, do CPC, pois, como 

claramente se vê que a pretensão, na verdade, é a reanálise do pedido 

inserto na inicial, para ver o pleito acolhido, como se vê de sua própria 

descrição na inicial dos embargos. Ora, a simples irresignação da parte 

com a decisão que lhe foi desfavorável não tem o condão de tornar 

cabíveis os embargos declaratórios, como meio próprio de revisão, 

rediscussão ou reforma de questão já decidida, como na presente 

situação, vez que o escopo do referido instrumento, como já dito, é 

aprimorar a decisão e não modificá-la. O Superior Tribunal de Justiça já 

pacificou o entendimento de que os embargos devem ser rejeitados 

quando o seu objetivo é a rediscussão de matéria já enfrentada, mormente 

quando inexistir quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC 

(art. 535, do CPC), segundo se infere do seguinte julgado: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

PREVISTOS NO ART. 535, II, DO CPC. REEXAME DE MATÉRIA JÁ 

DECIDIDA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração, 

cujos pressupostos estão relacionados no art. 535 do Código de Processo 

Civil, visam desfazer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão 

a respeito de questão jurídica de especial relevância para o desate da lide. 

Ausentes essas hipóteses, não prospera a irresignação recursal. 2. O 

reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir efeitos 

infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função 

integrativa dos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no REsp 1226974/PR – Terceira Turma, Rel. Ministro João 

Otávio de Noronha, j. 25.11.2014, p. DJe 12.12.2014) No mesmo sentido o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA SANAR OMISSÃO E FINS DE PREQUESTIONAMENTO – 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. São incabíveis os Embargos 

de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do 

julgamento, aduzindo omissão inexistente no acórdão objurgado. O fato de 

a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o 

Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão 

omisso, obscuro ou contraditório. Os Embargos, mesmo para fins de 

prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 

535 do CPC.” (TJ/MT – ED n. 149111/2014 – Segunda Câmara Cível, Rel. 

Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 4.2.2015, p. no DJE 

10.2.2015). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS NO ACÓRDÃO - 

INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO EXPRESSA DE REEXAME - 

INADMISSIBILIDADE - PROVIMENTO NEGADO. Desvia-se do âmbito dos 

declaratórios a pretensão de ver reapreciada a matéria, sendo manifesta a 

sua inadmissibilidade quando o julgado não contém nenhum dos vícios a 

que se refere o artigo 535 do CPC.” (TJ/MT – ED n. 7124/2015 – Sexta 

Câmara Cível, Rel. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

4.2.2015, p. no DJE 9.2.2015). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – AMBIGUIDADE – 

INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO JULGAMENTO DA 

APELAÇÃO – INCONFORMISMO – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexiste omissão, contradição, 

obscuridade ou ambiguidade no julgado quando a Câmara se pronunciou 

acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente 

nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os 

embargos de declaração não se prestam para sanar eventual 

inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que 

opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da 

via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando 

inexistentes vícios que reclamem correção.” (TJ/MT – ED n. 7391/2015 – 

Quinta Câmara Cível, Rel. Desembargador Dirceu dos Santos, j. 4.2.2015, 

p. no DJE 12.2.2015). Como se vê, em que pese o descontentamento da 

parte com o resultado obtido acerca de seu pedido, ainda que a decisão 

não lhe tenha sido favorável, isso, por si só, não enseja vício que legitime 
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reforma em sede de embargos, ainda que excepcionalmente, devendo a 

questão ser suscitada por meio de recurso próprio. Some-se a isso o fato 

de a embargante embasar o seu pedido em documentos novos, 

inexistentes nos autos por ocasião da prolação da sentença, segundo se 

infere dos documentos que acompanham os embargos declaratórios e do 

único extrato financeiro carreado com a inicial a pg. 20. Diante do exposto, 

por não restar caracterizada qualquer contradição, omissão ou erro no 

decisum, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

rejeito os embargos de declaração. Intimem-se.
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Visto. ADEMAR FREITAS FILHO, CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO, 

CARLINO DE CAMPOS NETO, JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS, JOÃO 

TERTULIANO DE BARROS FILHO, MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ, NILO 

NASCIMENTO DE CAMPOS e RODRIGO COELHO, vereadores do Município 

de Várzea Grande, devidamente qualificados, impetraram Mandado de 

Segurança Preventivo contra ato do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VÁRZEA GRANDE, Senhor BENEDITO FRANCISCO CURVO, igualmente 

qualificado nos autos, por meio do qual se alega, em síntese, vícios no 

processo legislativo que resultou na promulgação da Resolução n. 

11/2017, vez que contrariou o disposto no artigo 24, § 5º, da Lei Orgânica 

do Município de Várzea Grande, além dos artigos 18, I, e, itens 1, 2 e 3, III, 

a; 154, VI, § 1º, d e e; 167, §1º, d e § 3º, do Regimento Interno. Os 

impetrantes alegam que em 12 de dezembro de 2017 o vereador Edilei 

Roque de Cezario protocolou o projeto de resolução n. 12/2017, com 

vistas à alteração do art. 15 do Regimento Interno da Câmara Municipal, de 

modo a modificar a data de votação dos membros da Mesa Diretora para o 

biênio 2019/2010, tendo sido o referido projeto lido e incluído na ordem do 

dia já na sessão ordinária de 13 de dezembro de 2017, contrariando, 

segundo os impetrantes, o disposto no art. 167, § 3º, do RI da Casa, vindo 

a ser imediatamente disponibilizado à “Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação” – CCJR, para emissão de parecer oral na tribuna, obtendo 

pareceres favoráveis da vereadora relatora e do presidente da comissão, 

porém parecer contrário por parte de outro membro dessa comissão, o 

impetrante Carlino de Campos Neto. Sustentam, ainda, que o mencionado 

impetrante, ao perceber que o projeto não preenchia os requisitos mínimos 

previstos no art. 154, § 1º, do Regimento Interno, pediu vista para melhor 

estudo antes de ser colocado em discussão e votação, o que foi deferido 

pelo Presidente da Câmara, com carga ao impetrante no dia seguinte (14 

de dezembro de 2017), que, assim, dispunha do prazo de uma semana 

para emissão de parecer, nos termos do art. 194 do Regimento Interno, 

tendo sido o projeto devolvido com o parecer para leitura e discussão na 

última sessão ordinária do ano, ou seja, em 20 de dezembro de 2017. 

Segundo os impetrantes, para surpresa de todos os presentes, a 

Vereadora Gisa Barros, membro da CCRJ, pediu a palavra na referida 

sessão ordinária e, da tribuna, informou que os membros da CCRJ haviam 

se reunido em 19 de dezembro, um dia antes, e apresentado uma Emenda 

Modificativa ao projeto de resolução 12/2017, já com parecer exarado na 

referida emenda, reunião essa ocorrida à revelia do impetrante e membro 

da CCRJ, que ainda se encontrava com carga do projeto. Seguiram-se a 

isso os pedidos de vista formulados pelos impetrantes, os vereadores 

Carlindo de Campos e Rodrigo Coelho, respectivamente membro da CCRJ e 

1º Vice Presidente da Casa, para análise da emenda, os quais foram 

indeferidos pela autoridade impetrada, que imediatamente teria conduzido 

o projeto para votação, tendo sido este aprovado por 13 votos favoráveis, 

7 contrários e 1 abstenção. Os impetrantes ainda argumentam que o 

projeto de resolução não seguiu a técnica legislativa e, principalmente, não 

observou a Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, que estabelece 

em seu art. 24, § 5º, que a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal 

de Várzea Grande para o segundo biênio far-se-á no dia 14 de maio do 

segundo ano da legislatura, norma essa que deve prevalecer sobre a 

resolução, em nome do respeito à hierarquia das normas. Assim, 

acrescentando a alegação de que a autoridade impetrada já havia 

concedido entrevista afirmando que realizaria tal eleição no dia 21 de 

fevereiro de 2018, quando do retorno do recesso legislativo, em 

cumprimento à resolução aqui questionada e já publicada no Diário Oficial 

Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso em 26.12.2017, os 

impetrantes pediram, em sede de liminar, a concessão da segurança, a fim 

de determinar a suspensão da eleição dos membros da mesa diretora na 

data anunciada e prevista na resolução, e, no mérito, fosse declarada nula 

a Resolução 11/2017 por ter sido promulgada com inobservância da forma 

legal, contrariando o artigo 24, § 5º, da Lei Orgânica do Município de 

Várzea Grande, além dos artigos 18, I, e, itens 1, 2 e 3, III, a; 154, VI, § 1º, 

d e e; 167, §1º, d e § 3º, do Regimento Interno. Juntaram documentos. O 

pedido liminar foi deferido a fim de conceder a segurança para suspender, 

preventivamente, a realização de eleição dos membros da Mesa Diretora 

da Câmara Municipal de Várzea Grande para o biênio 2019/2020, prevista 

para a primeira sessão após o retorno do recesso legislativo (21 de 

fevereiro de 2018) ou outra data que contrariar a expressamente prevista 

no art. 24, § 5º, da LOM. Houve pedido de reconsideração da decisão 

concessiva da segurança, porém a decisão foi mantida. Embora 

devidamente notificada para prestar informações, a autoridade impetrada 

não o fez, conforme certificado nos autos. O parecer do Ministério Público 

é pela concessão da segurança, a fim de manter a liminar concedida. 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 esclarecer que quando da 

apreciação do pedido de reconsideração da decisão concessiva da 

segurança foram enfrentadas algumas questões processuais, tipicamente 

suscitáveis como matéria preliminar capaz de levar à extinção do 

processo sem resolução do mérito, a saber: a) a alegação de que a 

votação do Projeto de Resolução n. 12/2017, que alterou a data de 

realização da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal e justificou a 

concessão da liminar por contrariar a Lei Orgânica do Município, obteve a 

aprovação da maioria absoluta dos vereadores; b) a afirmação de que a 

liminar foi concedida com assento nos frágeis argumentos de violação do 

Regimento Interno da Casa Legislativa Municipal; c) a alegação de que não 

cabe mandado de segurança por existir recurso administrativo com efeito 

suspensivo (art. 5º da Lei 12.016/09); d) a alegação de que o presidente 

da Câmara é parte manifestamente ilegítima; e) a de que não cabe 

mandado de segurança em relação à matéria interna corporis de outro 

poder; f) a de que não cabe mandado de segurança contra lei em tese; g) 

e, finalmente, a de que a Lei Orgânica Municipal não seguiu a simetria e o 

paralelismo do princípio estabelecido nas castas maiores de não fixar data 

e deixar os regimentos internos tratarem do assunto. Todas essas 

questões já foram decididas, portanto, sem qualquer notícia nos autos 

acerca da interposição e do êxito de eventual recurso que as tenha 

modificado: “Cabe assinalar, primeiramente, não ser verdadeira a 

afirmação de que a decisão em apreço se pautou por frágeis argumentos 

de violação às regras do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Várzea Grande, uma vez que a preocupação primeira deste juízo foi a de 

esclarecer que a intervenção judicial provocada pelo writ não deveria, 

como assim se viu, ingressar no exame de eventual descumprimento de 

normas processuais previstas exclusivamente no Regimento Interno, 

exatamente em respeito e obediência às questões que só interessam ao 

Poder Legislativo e que devem ser solucionadas internamente, daí a 

expressão interna corporis, o que derruba mais um dos argumentos 

suscitados pela autoridade coatora. Na decisão concessiva da ordem 

liminar se cuidou de enfatizar, portanto, que apenas a violação da Lei 

Orgânica Municipal, por ser considerada a Constituição do Município, seria 

objeto de apreciação para o deferimento ou não da liminar, exatamente de 

acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, que excepciona o 

uso do mandado de segurança contra atos do legislativo quando estes 

contrariam regra constitucional. Desse modo, por já terem sido 

devidamente enfrentados esses temas, ficam afastados os argumentos 

identificados nesta decisão pelas letras “b” e “e”. Em nada socorre o 

impetrado o argumento da letra “a” de que a votação do projeto de 
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resolução contou com a maioria absoluta dos vereadores, uma vez que se 

está aqui diante de mandado de segurança, que, como se sabe e se colhe 

do art. 1º da Lei Federal 12.016/2009, serve para proteger direito líquido e 

certo contra ilegalidade ou abuso de poder de “qualquer pessoa física ou 

jurídica”, de modo que, ainda que apenas um vereador tivesse discordado 

e votado contra, a ele se conferiria e se confere o direito à impetração do 

mandado de segurança e, como se viu aqui, com direito ao deferimento 

liminar da medida. Também não auxilia a autoridade impetrada a invocação 

do art. 5º da Lei Federal 12.016/2009, por já se ter consolidado que só não 

se admite mandado de segurança quando o recurso administrativo com 

efeito suspensivo está a competir com a ação mandamental, como se 

confere a seguir: “O que se exige é que o ato administrativo seja operante 

e exequível. O que não pode ocorrer é a utilização, ao mesmo tempo, do 

recurso administrativo com efeito suspensivo e do mandado de 

segurança, por isso que, interposto o recurso administrativo com efeito 

suspensivo, o ato deixa de ser operante e exequível” (TRF-4ª T., AMS 

89.104, Min. Carlos Velloso, j. 15.12.80, DJU 26.2.81). No mesmo sentido: 

STJ-2ª T., REsp 916.334, Min. Herman Benjamin, j. 25.8.09, DJ 31.8.09; 

TFR-6ª T., AMS 108.005, Min. Eduardo Ribeiro, j. 25.9.85, DJU 24.10.85; 

TRF-4ª T., AMS 108.521, Min. Pádua Ribeiro, j. 26.8.87, DJU 17.9.87.”[1] 

“Admite-se o mandado de segurança se contra ato administrativo, se o 

interessado deixou escoar o prazo de recurso com efeito suspensivo e 

preferiu a impetração do writ (TFR-RDA 170/130, RJTJESP 45/278, 

JTJ173/282)”[2] Como se vê, a situação em comento nos autos se 

enquadra no exemplo verificado na jurisprudência, que admite o emprego 

do mandado de segurança contra o ato inquinado de violador do direito 

líquido e certo, desmontando o argumento visualizado na letra “c”. 

Igualmente infundada é a alegação de que a autoridade impetrada é parte 

manifestamente ilegítima (“d”), uma vez que o ocupante do polo passivo 

em ação mandamental, à luz do que se vê na Lei 12.016/2009, é a 

autoridade, no caso aqui, o Presidente do órgão colegiado, “que é 

chamado a falar, não como agente individual, mas em nome e em 

representação da instituição” (STJ – 1ª Turma – RMS 32.880 – Min. Teori 

Zavascki – 20.9.11 – DJ 26.911). O penúltimo argumento, letra “e”, não 

merece outra conclusão. Não se está aqui, afinal, a examinar mandado de 

segurança contra lei em tese, mas contra ato administrativo de realização 

de eleição de mesa diretora baseado em resolução que contraria a Lei 

Maior do Município, impondo-se, além do mais, o cuidado, sempre, de 

relativização da Súmula 266, cuja interpretação extensiva não deve ser 

abusiva, para que não se frustre, como no caso em tela, a possibilidade 

do mandado de segurança preventivo (RTJ 116/283). Por fim, (“f”), não 

cabe falar em simetria da Lei Orgânica do Município em relação às Cartas 

Maiores como argumento capaz de desmerecer o dispositivo da referida 

lei que trata acerca da data ali prevista para a realização da eleição da 

mesa diretora e, assim, justificar o indeferimento da liminar, pois o que vale 

é o fato de o questionado dispositivo existir, pois, enquanto for assim, 

devem todos a ele se sujeitar, por força do disposto no art. 29 da 

Constituição Federal (“O Município reger-se-á por lei orgânica”). O que não 

se concebe é a supremacia da resolução frente à LOM. Do mérito – Não é 

demais repetir, agora em sede de análise de mérito deste mandado de 

segurança, que, para o escorreito exame da questão nele visualizada é 

primordial que se comente quão restrita e excepcional deve ser a 

intervenção judicial nos trâmites processuais legislativos, de acordo com a 

posição mais recente do Supremo Tribunal Federal, merecendo destaque, 

por isso, os seguintes apontamentos encontrados na doutrina 

especializada: “Controle preventivo de constitucionalidade material de 

projeto de lei via MS. Inviabilidade. 1. Não se admite, no sistema brasileiro, 

o controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei 

(controle preventivo de normas em curso de formação). O que a 

jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é “a legitimidade do 

parlamentar – e somente do parlamentar – para impetrar mandado de 

segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de 

aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições 

constitucionais que disciplinam o processo legislativo” (STF, Pleno, MS 

24667, rel. Min. Carlos Velloso, DJU 23.4.2004). Nessas excepcionais 

situações, em que o vício de inconstitucionalidade está diretamente 

relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa, a 

impetração da segurança é admissível, segundo a jurisprudência do STF, 

porque visa a corrigir vício já efetivamente concretizado no próprio curso 

do processo de formação da norma, antes mesmo e independentemente 

de sua final aprovação ou não.”[3] (destaquei) “O STF “não tem admitido 

mandado de segurança contra atos do Presidente das Casas Legislativas, 

com base em regimento interno delas, na condução do processo de feitura 

de leis” (RTJ 144/488) Em síntese: a impetração de mandado de segurança 

é admitida quando o processo legislativo contrariar regra constitucional, 

mas não é permitida quando este violar disposição do Regimento Interno 

da Câmara, matéria reservada somente a esta, por ser interna corporis 

(RTJ 169/181: Pleno, MS 22.503, maioria).”[4] (sublinhei) Com efeito, em se 

tratando de questões relacionadas meramente a descumprimento do 

Regimento Interno das Casas Legislativas não se deve submetê-las ao 

crivo do Poder Judiciário, ainda que pela via mandamental, devendo tais 

situações ser solucionadas internamente, no âmbito do próprio Poder 

Legislativo, de modo que no caso em tela as muitas alegações de que os 

atos praticados pela autoridade coatora feriram a técnica legislativa e 

alguns dispositivos alusivos ao rito processual previsto no Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Várzea Grande devem ficar à margem da 

apreciação deste juízo. O que é passível de apreciação nesta seara é a 

alegada violação à Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, na 

medida em que tal ocorrência, se confirmada, implica em violação à norma 

constitucional, uma vez que, nos termos do art. 29 da Constituição 

Federal, “O Município reger-se-á por lei orgânica”, que deve ser votada em 

dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, aprovada por dois terços 

dos membros da Câmara Municipal e por esta promulgada, “atendidos os 

princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo 

Estado” e os preceitos relacionados no referido dispositivo. Conforme dito 

na primeira oportunidade, a correspondência entre os artigos 25 e 29 da 

Constituição Federal não deixa dúvida de que a Lei Orgânica dos 

Municípios está para os Municípios assim como a Constituição Estadual 

para os Estados, ou seja, representam suas Leis Máximas, de modo que 

as normas inseridas da Lei Orgânica Municipal não podem ser 

contrariadas por normas inferiores, até por não terem sido submetidas, 

vale repetir, ao rigor da votação em dois turnos, com o interstício mínimo 

de dez dias, aprovação por dois terços dos membros da Câmara Municipal 

e por esta promulgada, para que não se configure, pois, uma clara 

violação à própria Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência 

colacionada pelos impetrantes e verificada nos arestos seguintes: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA DE 

VEREADORES. FIXAÇÃO DA DATA DA ELEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE 

CONFLITO ENTRE A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E O REGIMENTO INTERNO 

DA CÂMARA DE VEREADORES. SEGURANÇA CONCEDIDA 

PARCIALMENTE, ANULANDO A ELEIÇÃO REALIZADA. RECURSO DE 

APELAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. 1. O Poder 

Judiciário pode apreciar a validade da eleição de Mesa Diretora de Câmara 

de Vereadores, desde que a discussão gire em torno da verificação do 

respeito do escrutínio às normas legais, constitucionais e regimentais. 

Precedentes; 2. A Constituição Federal estabelece que a Lei Orgânica do 

Município disporá sobre a organização da Câmara de Vereadores, o que 

inclui a eleição de sua Mesa Diretora, não se vislumbrando, portanto, 

qualquer violação à autonomia e à independência do Poder Legislativo 

Municipal na fixação, pela aludida lei, da data em que será realizada a 

eleição da Mesa Diretora, salientando que a própria Câmara de 

Vereadores vota, promulga e modifica a Lei Orgânica; 3. A autonomia da 

Câmara de Vereadores encontra limitação nas normas da Lei Orgânica do 

Município, devendo o Poder Legislativo e o seu Regimento Interno 

obedecer o disposto no aludido diploma legal; 4. Não se vislumbra qualquer 

espécie de conflito entre o art. 13, § 4º e o art. 14, § 1º, ambos da Lei 

Orgânica, pois deve ser utilizada a interpretação sistemática na aplicação 

de tais dispositivos; 5. A Lei Orgânica é norma hierarquicamente superior 

ao Regimento Interno, sendo que este deve obediência às disposições 

daquela, conforme art. 17, VII, da Lei Orgânica, inexistindo, no caso, 

conflito de normas, porém verdadeira ilegalidade da regra regimental; 6. Em 

conformidade com a Lei Orgânica do Município, com a redação dada pela 

Emenda 01/2007, a eleição e a posse da Mesa da Câmara Municipal de 

Vereadores para o segundo biênio não devia ser realizada no dia afirmado 

pelo impetrante, tampouco na data realizada.(...)” (TJBA – Apelação 

0000423922018050260 16.11.2012) – destaquei. “ADMINISTRATIVO - 

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA 

CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICOS PARA O SEGUNDO BIÊNIO DA 

LEGISLATURA - ILEGALIDADE - PREVISÃO DE ELEIÇÃO NO SEGUNDO 

ANO DO PRIMEIRO BIÊNIO, EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - INTELIGÊNCIA 

DO ART. 23, § 6º, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO - ELEIÇÃO DOS 

NOVOS MEMBROS DA MESA DIRETORA QUE DEVE OCORRER NA 
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PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO - PREVISÃO DO REGIMENTO 

INTERNO QUE SE ADEQUA À LEI - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A eleição da Mesa Diretora de Câmara 

Municipal não é ato meramente eleitoral, mas procedimento administrativo 

vinculado aos princípios constitucionais pertinentes. Neste contexto, 

correta é a sentença que em sede mandamental, anula a suspensão da 

eleição da Mesa Diretora de Câmara Municipal, levada a efeito em frontal 

violação de dispositivos da Lei Orgânica do Município. (TJRN – Apelação 

Cível 9497 – Remessa Necessária 2011.000949-7 – 3.5.2011) O Ministério 

Público também contribui em seu parecer com a reprodução de ementa de 

julgado proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nesse 

mesmo sentido, como se confere abaixo: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – ATO DE 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO 

REGIMENTO INTERNO – INOCORRÊNCIA – DISPOSIÇÃO CONTRÁRIA 

CONTIDA NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE HIERARQUIA SUPERIOR – 

PREVALÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Por questões de hierarquia e fundamento de validade, deve a 

Lei Orgânica do Município prevalecer sobre o Regimento Interno da 

Câmara de Vereadores, quando divergentes acerca da convocação do 

Suplente de Vereador. (...). Recurso provido. (TJMT – AI 147567/2013, 

Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 29/04/2014, Publicado no DJE 16/05/2014). O que se 

tem nos autos é a confirmação da alegação sustentada pelos impetrantes 

de que a Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, diferentemente do 

que fora alterado no Regimento Interno da Câmara Municipal por meio de 

resolução, estabelece uma data específica para a eleição da Mesa 

Diretora da Câmara de Vereadores, que é a seguinte: “Art. 24 (...) (...) § 5º 

- A eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande para 

o segundo biênio far-se-á no dia 14 de maio do segundo ano da 

legislatura, com a posse no dia primeiro de janeiro do terceiro ano da 

legislatura.” Diante dessa regra, da qual não se tem notícia de alteração, 

conclui-se que a realização da referida eleição em outra data, mais 

especificamente em 21 de fevereiro de 2018, conforme anunciado pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, ora impetrado, com 

amparo na resolução que alterou o art. 15 do Regimento Interno do 

Legislativo Municipal, mas em flagrante ofensa ao disposto no art. 24, § 5º, 

da Lei Orgânica Municipal, viola preceito constitucional, conforme visto 

mais acima, e, assim, fere o direito líquido e certo dos impetrantes de 

participar do processo de eleição ao tempo e de acordo com a norma 

legal. Por fim, é imperioso anotar que dois são os pedidos finais 

formulados no mandado de segurança, quais sejam, a confirmação da 

liminar deferida, consistente na suspensão da realização de eleição dos 

membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande para o 

biênio 2019/2020, em data diferente da prevista no art. 24, § 5º, da LOM, e 

a declaração de nulidade da Resolução Municipal 11/2017. Ante todo o 

sustentado até aqui, nenhuma é a dúvida de que o primeiro pedido deve 

ser deferido por agasalhar uma nítida pretensão de assegurar o direito 

líquido e certo dos impetrantes de participar da eleição da mesa diretora 

em conformidade com o estabelecido na Lei Orgânica Municipal e não com 

o ato administrativo decorrente da Resolução Municipal 11/2017. Por outro 

lado, o pleito de declaração de nulidade da questionada resolução foge do 

âmbito do mandado de segurança, por se equiparar, neste ponto, à 

situação vedada pela Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, segundo a 

qual “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Afinal, uma 

coisa é lançar mão do mandado de segurança para afastar a incidência de 

ato administrativo que contraria a Lei Maior do Município, amparado apenas 

em resolução, violando-se, assim, o art. 29 da Constituição Federal, 

conforme visto mais acima; outra é buscar obter pela via da ação 

mandamental a declaração judicial de nulidade da citada resolução por 

desobediência à Lei Constitucional do Município e à própria Lei Maior, o 

que implicaria, em última análise, em se aproximar da postura, também 

reconhecida juridicamente como inadequada, de se valer do mandamus 

como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade (STF – Pleno – 

MS 23.809-AgRg – Min. Celso de Mello – 1.3.01 – DJU 6.4.01). A seguir, 

mais jurisprudência concernente ao tema: “Sem dúvida, não se pode, 

através do mandado de segurança, declarar em abstrato a invalidade de 

determinada lei ou decreto-lei, por vício de inconstitucionalidade, com 

menosprezo à ação direta proposta perante o Supremo Tribunal Federal. É 

oportuno ressaltar que ao ser aplicado o texto legal, surgindo uma 

situação concreta, poderá então ser levantada a arguição de 

inconstitucionalidade, incidenter tantum. Outro raciocínio conduziria à 

substituição do remédio específico da apreciação da lei em tese pela 

especialíssima ação do mandado de segurança, que, inclusive, pressupõe 

lesão a direito subjetivo próprio, direito líquido e certo. Enfim, ato 

individualizado e não ato normativo” (RDA 173/130) “É possível a 

declaração incidental de inconstitucionalidade, em mandado de segurança, 

de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a 

controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa 

de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à 

resolução do litígio principal” (STJ – 2ª Turma – RMS 31.707 – Min. Diva 

Malerbi – 13.11.12 – DJ 23.11.12) Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido, a fim de conceder o mandado de segurança apenas 

para confirmar a liminar que ordenou a suspensão da realização de 

eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea 

Grande para o biênio 2019/2020, em data diferente da prevista no art. 24, 

§ 5º, da LOM, 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. Cumpra-se o disposto 

no art. 14, § 1º, da Lei Federal 12.016/09. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se. P. 

R. I. Cumpra-se. [1] Idem, p. 1612. [2] Idem. [3] NERY JUNIOR, Nelson; 

NERY, Rosa Maria de Andrade. Leis Civis e Processuais Civis 

Comentadas. 4ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1638. 

[4] NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.; BONDIOLI, Luis 

Guilherme A.; FONSECA, João Francisco N. da. Novo Código de Processo 

Civil e Legislação Processual em Vigor. 48ª edição. São Paulo: Saraiva, 

2017, p. 1607.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001034-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ (IMPETRANTE)

JONI DE ARRUDA PINTO (ADVOGADO(A))

CARLINO DE CAMPOS NETO (IMPETRANTE)

JOAO TERTULIANO DE BARROS FILHO (IMPETRANTE)

JOAO MADUREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

ADEMAR FREITAS FILHO (IMPETRANTE)

CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

NILO NASCIMENTO DE CAMPOS (IMPETRANTE)

RODRIGO COELHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FRANCISCO CURVO (IMPETRADO)

ALINE PASCOIN DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Visto. ADEMAR FREITAS FILHO, CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO, 

CARLINO DE CAMPOS NETO, JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS, JOÃO 

TERTULIANO DE BARROS FILHO, MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ, NILO 

NASCIMENTO DE CAMPOS e RODRIGO COELHO, vereadores do Município 

de Várzea Grande, devidamente qualificados, impetraram Mandado de 

Segurança Preventivo contra ato do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VÁRZEA GRANDE, Senhor BENEDITO FRANCISCO CURVO, igualmente 

qualificado nos autos, por meio do qual se alega, em síntese, vícios no 

processo legislativo que resultou na promulgação da Resolução n. 

11/2017, vez que contrariou o disposto no artigo 24, § 5º, da Lei Orgânica 

do Município de Várzea Grande, além dos artigos 18, I, e, itens 1, 2 e 3, III, 

a; 154, VI, § 1º, d e e; 167, §1º, d e § 3º, do Regimento Interno. Os 

impetrantes alegam que em 12 de dezembro de 2017 o vereador Edilei 

Roque de Cezario protocolou o projeto de resolução n. 12/2017, com 

vistas à alteração do art. 15 do Regimento Interno da Câmara Municipal, de 

modo a modificar a data de votação dos membros da Mesa Diretora para o 

biênio 2019/2010, tendo sido o referido projeto lido e incluído na ordem do 

dia já na sessão ordinária de 13 de dezembro de 2017, contrariando, 

segundo os impetrantes, o disposto no art. 167, § 3º, do RI da Casa, vindo 

a ser imediatamente disponibilizado à “Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação” – CCJR, para emissão de parecer oral na tribuna, obtendo 

pareceres favoráveis da vereadora relatora e do presidente da comissão, 
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porém parecer contrário por parte de outro membro dessa comissão, o 

impetrante Carlino de Campos Neto. Sustentam, ainda, que o mencionado 

impetrante, ao perceber que o projeto não preenchia os requisitos mínimos 

previstos no art. 154, § 1º, do Regimento Interno, pediu vista para melhor 

estudo antes de ser colocado em discussão e votação, o que foi deferido 

pelo Presidente da Câmara, com carga ao impetrante no dia seguinte (14 

de dezembro de 2017), que, assim, dispunha do prazo de uma semana 

para emissão de parecer, nos termos do art. 194 do Regimento Interno, 

tendo sido o projeto devolvido com o parecer para leitura e discussão na 

última sessão ordinária do ano, ou seja, em 20 de dezembro de 2017. 

Segundo os impetrantes, para surpresa de todos os presentes, a 

Vereadora Gisa Barros, membro da CCRJ, pediu a palavra na referida 

sessão ordinária e, da tribuna, informou que os membros da CCRJ haviam 

se reunido em 19 de dezembro, um dia antes, e apresentado uma Emenda 

Modificativa ao projeto de resolução 12/2017, já com parecer exarado na 

referida emenda, reunião essa ocorrida à revelia do impetrante e membro 

da CCRJ, que ainda se encontrava com carga do projeto. Seguiram-se a 

isso os pedidos de vista formulados pelos impetrantes, os vereadores 

Carlindo de Campos e Rodrigo Coelho, respectivamente membro da CCRJ e 

1º Vice Presidente da Casa, para análise da emenda, os quais foram 

indeferidos pela autoridade impetrada, que imediatamente teria conduzido 

o projeto para votação, tendo sido este aprovado por 13 votos favoráveis, 

7 contrários e 1 abstenção. Os impetrantes ainda argumentam que o 

projeto de resolução não seguiu a técnica legislativa e, principalmente, não 

observou a Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, que estabelece 

em seu art. 24, § 5º, que a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal 

de Várzea Grande para o segundo biênio far-se-á no dia 14 de maio do 

segundo ano da legislatura, norma essa que deve prevalecer sobre a 

resolução, em nome do respeito à hierarquia das normas. Assim, 

acrescentando a alegação de que a autoridade impetrada já havia 

concedido entrevista afirmando que realizaria tal eleição no dia 21 de 

fevereiro de 2018, quando do retorno do recesso legislativo, em 

cumprimento à resolução aqui questionada e já publicada no Diário Oficial 

Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso em 26.12.2017, os 

impetrantes pediram, em sede de liminar, a concessão da segurança, a fim 

de determinar a suspensão da eleição dos membros da mesa diretora na 

data anunciada e prevista na resolução, e, no mérito, fosse declarada nula 

a Resolução 11/2017 por ter sido promulgada com inobservância da forma 

legal, contrariando o artigo 24, § 5º, da Lei Orgânica do Município de 

Várzea Grande, além dos artigos 18, I, e, itens 1, 2 e 3, III, a; 154, VI, § 1º, 

d e e; 167, §1º, d e § 3º, do Regimento Interno. Juntaram documentos. O 

pedido liminar foi deferido a fim de conceder a segurança para suspender, 

preventivamente, a realização de eleição dos membros da Mesa Diretora 

da Câmara Municipal de Várzea Grande para o biênio 2019/2020, prevista 

para a primeira sessão após o retorno do recesso legislativo (21 de 

fevereiro de 2018) ou outra data que contrariar a expressamente prevista 

no art. 24, § 5º, da LOM. Houve pedido de reconsideração da decisão 

concessiva da segurança, porém a decisão foi mantida. Embora 

devidamente notificada para prestar informações, a autoridade impetrada 

não o fez, conforme certificado nos autos. O parecer do Ministério Público 

é pela concessão da segurança, a fim de manter a liminar concedida. 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 esclarecer que quando da 

apreciação do pedido de reconsideração da decisão concessiva da 

segurança foram enfrentadas algumas questões processuais, tipicamente 

suscitáveis como matéria preliminar capaz de levar à extinção do 

processo sem resolução do mérito, a saber: a) a alegação de que a 

votação do Projeto de Resolução n. 12/2017, que alterou a data de 

realização da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal e justificou a 

concessão da liminar por contrariar a Lei Orgânica do Município, obteve a 

aprovação da maioria absoluta dos vereadores; b) a afirmação de que a 

liminar foi concedida com assento nos frágeis argumentos de violação do 

Regimento Interno da Casa Legislativa Municipal; c) a alegação de que não 

cabe mandado de segurança por existir recurso administrativo com efeito 

suspensivo (art. 5º da Lei 12.016/09); d) a alegação de que o presidente 

da Câmara é parte manifestamente ilegítima; e) a de que não cabe 

mandado de segurança em relação à matéria interna corporis de outro 

poder; f) a de que não cabe mandado de segurança contra lei em tese; g) 

e, finalmente, a de que a Lei Orgânica Municipal não seguiu a simetria e o 

paralelismo do princípio estabelecido nas castas maiores de não fixar data 

e deixar os regimentos internos tratarem do assunto. Todas essas 

questões já foram decididas, portanto, sem qualquer notícia nos autos 

acerca da interposição e do êxito de eventual recurso que as tenha 

modificado: “Cabe assinalar, primeiramente, não ser verdadeira a 

afirmação de que a decisão em apreço se pautou por frágeis argumentos 

de violação às regras do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Várzea Grande, uma vez que a preocupação primeira deste juízo foi a de 

esclarecer que a intervenção judicial provocada pelo writ não deveria, 

como assim se viu, ingressar no exame de eventual descumprimento de 

normas processuais previstas exclusivamente no Regimento Interno, 

exatamente em respeito e obediência às questões que só interessam ao 

Poder Legislativo e que devem ser solucionadas internamente, daí a 

expressão interna corporis, o que derruba mais um dos argumentos 

suscitados pela autoridade coatora. Na decisão concessiva da ordem 

liminar se cuidou de enfatizar, portanto, que apenas a violação da Lei 

Orgânica Municipal, por ser considerada a Constituição do Município, seria 

objeto de apreciação para o deferimento ou não da liminar, exatamente de 

acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, que excepciona o 

uso do mandado de segurança contra atos do legislativo quando estes 

contrariam regra constitucional. Desse modo, por já terem sido 

devidamente enfrentados esses temas, ficam afastados os argumentos 

identificados nesta decisão pelas letras “b” e “e”. Em nada socorre o 

impetrado o argumento da letra “a” de que a votação do projeto de 

resolução contou com a maioria absoluta dos vereadores, uma vez que se 

está aqui diante de mandado de segurança, que, como se sabe e se colhe 

do art. 1º da Lei Federal 12.016/2009, serve para proteger direito líquido e 

certo contra ilegalidade ou abuso de poder de “qualquer pessoa física ou 

jurídica”, de modo que, ainda que apenas um vereador tivesse discordado 

e votado contra, a ele se conferiria e se confere o direito à impetração do 

mandado de segurança e, como se viu aqui, com direito ao deferimento 

liminar da medida. Também não auxilia a autoridade impetrada a invocação 

do art. 5º da Lei Federal 12.016/2009, por já se ter consolidado que só não 

se admite mandado de segurança quando o recurso administrativo com 

efeito suspensivo está a competir com a ação mandamental, como se 

confere a seguir: “O que se exige é que o ato administrativo seja operante 

e exequível. O que não pode ocorrer é a utilização, ao mesmo tempo, do 

recurso administrativo com efeito suspensivo e do mandado de 

segurança, por isso que, interposto o recurso administrativo com efeito 

suspensivo, o ato deixa de ser operante e exequível” (TRF-4ª T., AMS 

89.104, Min. Carlos Velloso, j. 15.12.80, DJU 26.2.81). No mesmo sentido: 

STJ-2ª T., REsp 916.334, Min. Herman Benjamin, j. 25.8.09, DJ 31.8.09; 

TFR-6ª T., AMS 108.005, Min. Eduardo Ribeiro, j. 25.9.85, DJU 24.10.85; 

TRF-4ª T., AMS 108.521, Min. Pádua Ribeiro, j. 26.8.87, DJU 17.9.87.”[1] 

“Admite-se o mandado de segurança se contra ato administrativo, se o 

interessado deixou escoar o prazo de recurso com efeito suspensivo e 

preferiu a impetração do writ (TFR-RDA 170/130, RJTJESP 45/278, 

JTJ173/282)”[2] Como se vê, a situação em comento nos autos se 

enquadra no exemplo verificado na jurisprudência, que admite o emprego 

do mandado de segurança contra o ato inquinado de violador do direito 

líquido e certo, desmontando o argumento visualizado na letra “c”. 

Igualmente infundada é a alegação de que a autoridade impetrada é parte 

manifestamente ilegítima (“d”), uma vez que o ocupante do polo passivo 

em ação mandamental, à luz do que se vê na Lei 12.016/2009, é a 

autoridade, no caso aqui, o Presidente do órgão colegiado, “que é 

chamado a falar, não como agente individual, mas em nome e em 

representação da instituição” (STJ – 1ª Turma – RMS 32.880 – Min. Teori 

Zavascki – 20.9.11 – DJ 26.911). O penúltimo argumento, letra “e”, não 

merece outra conclusão. Não se está aqui, afinal, a examinar mandado de 

segurança contra lei em tese, mas contra ato administrativo de realização 

de eleição de mesa diretora baseado em resolução que contraria a Lei 

Maior do Município, impondo-se, além do mais, o cuidado, sempre, de 

relativização da Súmula 266, cuja interpretação extensiva não deve ser 

abusiva, para que não se frustre, como no caso em tela, a possibilidade 

do mandado de segurança preventivo (RTJ 116/283). Por fim, (“f”), não 

cabe falar em simetria da Lei Orgânica do Município em relação às Cartas 

Maiores como argumento capaz de desmerecer o dispositivo da referida 

lei que trata acerca da data ali prevista para a realização da eleição da 

mesa diretora e, assim, justificar o indeferimento da liminar, pois o que vale 

é o fato de o questionado dispositivo existir, pois, enquanto for assim, 

devem todos a ele se sujeitar, por força do disposto no art. 29 da 

Constituição Federal (“O Município reger-se-á por lei orgânica”). O que não 

se concebe é a supremacia da resolução frente à LOM. Do mérito – Não é 

demais repetir, agora em sede de análise de mérito deste mandado de 
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segurança, que, para o escorreito exame da questão nele visualizada é 

primordial que se comente quão restrita e excepcional deve ser a 

intervenção judicial nos trâmites processuais legislativos, de acordo com a 

posição mais recente do Supremo Tribunal Federal, merecendo destaque, 

por isso, os seguintes apontamentos encontrados na doutrina 

especializada: “Controle preventivo de constitucionalidade material de 

projeto de lei via MS. Inviabilidade. 1. Não se admite, no sistema brasileiro, 

o controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei 

(controle preventivo de normas em curso de formação). O que a 

jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é “a legitimidade do 

parlamentar – e somente do parlamentar – para impetrar mandado de 

segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de 

aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições 

constitucionais que disciplinam o processo legislativo” (STF, Pleno, MS 

24667, rel. Min. Carlos Velloso, DJU 23.4.2004). Nessas excepcionais 

situações, em que o vício de inconstitucionalidade está diretamente 

relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa, a 

impetração da segurança é admissível, segundo a jurisprudência do STF, 

porque visa a corrigir vício já efetivamente concretizado no próprio curso 

do processo de formação da norma, antes mesmo e independentemente 

de sua final aprovação ou não.”[3] (destaquei) “O STF “não tem admitido 

mandado de segurança contra atos do Presidente das Casas Legislativas, 

com base em regimento interno delas, na condução do processo de feitura 

de leis” (RTJ 144/488) Em síntese: a impetração de mandado de segurança 

é admitida quando o processo legislativo contrariar regra constitucional, 

mas não é permitida quando este violar disposição do Regimento Interno 

da Câmara, matéria reservada somente a esta, por ser interna corporis 

(RTJ 169/181: Pleno, MS 22.503, maioria).”[4] (sublinhei) Com efeito, em se 

tratando de questões relacionadas meramente a descumprimento do 

Regimento Interno das Casas Legislativas não se deve submetê-las ao 

crivo do Poder Judiciário, ainda que pela via mandamental, devendo tais 

situações ser solucionadas internamente, no âmbito do próprio Poder 

Legislativo, de modo que no caso em tela as muitas alegações de que os 

atos praticados pela autoridade coatora feriram a técnica legislativa e 

alguns dispositivos alusivos ao rito processual previsto no Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Várzea Grande devem ficar à margem da 

apreciação deste juízo. O que é passível de apreciação nesta seara é a 

alegada violação à Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, na 

medida em que tal ocorrência, se confirmada, implica em violação à norma 

constitucional, uma vez que, nos termos do art. 29 da Constituição 

Federal, “O Município reger-se-á por lei orgânica”, que deve ser votada em 

dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, aprovada por dois terços 

dos membros da Câmara Municipal e por esta promulgada, “atendidos os 

princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo 

Estado” e os preceitos relacionados no referido dispositivo. Conforme dito 

na primeira oportunidade, a correspondência entre os artigos 25 e 29 da 

Constituição Federal não deixa dúvida de que a Lei Orgânica dos 

Municípios está para os Municípios assim como a Constituição Estadual 

para os Estados, ou seja, representam suas Leis Máximas, de modo que 

as normas inseridas da Lei Orgânica Municipal não podem ser 

contrariadas por normas inferiores, até por não terem sido submetidas, 

vale repetir, ao rigor da votação em dois turnos, com o interstício mínimo 

de dez dias, aprovação por dois terços dos membros da Câmara Municipal 

e por esta promulgada, para que não se configure, pois, uma clara 

violação à própria Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência 

colacionada pelos impetrantes e verificada nos arestos seguintes: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA DE 

VEREADORES. FIXAÇÃO DA DATA DA ELEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE 

CONFLITO ENTRE A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E O REGIMENTO INTERNO 

DA CÂMARA DE VEREADORES. SEGURANÇA CONCEDIDA 

PARCIALMENTE, ANULANDO A ELEIÇÃO REALIZADA. RECURSO DE 

APELAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. 1. O Poder 

Judiciário pode apreciar a validade da eleição de Mesa Diretora de Câmara 

de Vereadores, desde que a discussão gire em torno da verificação do 

respeito do escrutínio às normas legais, constitucionais e regimentais. 

Precedentes; 2. A Constituição Federal estabelece que a Lei Orgânica do 

Município disporá sobre a organização da Câmara de Vereadores, o que 

inclui a eleição de sua Mesa Diretora, não se vislumbrando, portanto, 

qualquer violação à autonomia e à independência do Poder Legislativo 

Municipal na fixação, pela aludida lei, da data em que será realizada a 

eleição da Mesa Diretora, salientando que a própria Câmara de 

Vereadores vota, promulga e modifica a Lei Orgânica; 3. A autonomia da 

Câmara de Vereadores encontra limitação nas normas da Lei Orgânica do 

Município, devendo o Poder Legislativo e o seu Regimento Interno 

obedecer o disposto no aludido diploma legal; 4. Não se vislumbra qualquer 

espécie de conflito entre o art. 13, § 4º e o art. 14, § 1º, ambos da Lei 

Orgânica, pois deve ser utilizada a interpretação sistemática na aplicação 

de tais dispositivos; 5. A Lei Orgânica é norma hierarquicamente superior 

ao Regimento Interno, sendo que este deve obediência às disposições 

daquela, conforme art. 17, VII, da Lei Orgânica, inexistindo, no caso, 

conflito de normas, porém verdadeira ilegalidade da regra regimental; 6. Em 

conformidade com a Lei Orgânica do Município, com a redação dada pela 

Emenda 01/2007, a eleição e a posse da Mesa da Câmara Municipal de 

Vereadores para o segundo biênio não devia ser realizada no dia afirmado 

pelo impetrante, tampouco na data realizada.(...)” (TJBA – Apelação 

0000423922018050260 16.11.2012) – destaquei. “ADMINISTRATIVO - 

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA 

CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICOS PARA O SEGUNDO BIÊNIO DA 

LEGISLATURA - ILEGALIDADE - PREVISÃO DE ELEIÇÃO NO SEGUNDO 

ANO DO PRIMEIRO BIÊNIO, EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - INTELIGÊNCIA 

DO ART. 23, § 6º, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO - ELEIÇÃO DOS 

NOVOS MEMBROS DA MESA DIRETORA QUE DEVE OCORRER NA 

PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO - PREVISÃO DO REGIMENTO 

INTERNO QUE SE ADEQUA À LEI - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A eleição da Mesa Diretora de Câmara 

Municipal não é ato meramente eleitoral, mas procedimento administrativo 

vinculado aos princípios constitucionais pertinentes. Neste contexto, 

correta é a sentença que em sede mandamental, anula a suspensão da 

eleição da Mesa Diretora de Câmara Municipal, levada a efeito em frontal 

violação de dispositivos da Lei Orgânica do Município. (TJRN – Apelação 

Cível 9497 – Remessa Necessária 2011.000949-7 – 3.5.2011) O Ministério 

Público também contribui em seu parecer com a reprodução de ementa de 

julgado proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nesse 

mesmo sentido, como se confere abaixo: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – ATO DE 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO 

REGIMENTO INTERNO – INOCORRÊNCIA – DISPOSIÇÃO CONTRÁRIA 

CONTIDA NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE HIERARQUIA SUPERIOR – 

PREVALÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Por questões de hierarquia e fundamento de validade, deve a 

Lei Orgânica do Município prevalecer sobre o Regimento Interno da 

Câmara de Vereadores, quando divergentes acerca da convocação do 

Suplente de Vereador. (...). Recurso provido. (TJMT – AI 147567/2013, 

Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 29/04/2014, Publicado no DJE 16/05/2014). O que se 

tem nos autos é a confirmação da alegação sustentada pelos impetrantes 

de que a Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, diferentemente do 

que fora alterado no Regimento Interno da Câmara Municipal por meio de 

resolução, estabelece uma data específica para a eleição da Mesa 

Diretora da Câmara de Vereadores, que é a seguinte: “Art. 24 (...) (...) § 5º 

- A eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande para 

o segundo biênio far-se-á no dia 14 de maio do segundo ano da 

legislatura, com a posse no dia primeiro de janeiro do terceiro ano da 

legislatura.” Diante dessa regra, da qual não se tem notícia de alteração, 

conclui-se que a realização da referida eleição em outra data, mais 

especificamente em 21 de fevereiro de 2018, conforme anunciado pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, ora impetrado, com 

amparo na resolução que alterou o art. 15 do Regimento Interno do 

Legislativo Municipal, mas em flagrante ofensa ao disposto no art. 24, § 5º, 

da Lei Orgânica Municipal, viola preceito constitucional, conforme visto 

mais acima, e, assim, fere o direito líquido e certo dos impetrantes de 

participar do processo de eleição ao tempo e de acordo com a norma 

legal. Por fim, é imperioso anotar que dois são os pedidos finais 

formulados no mandado de segurança, quais sejam, a confirmação da 

liminar deferida, consistente na suspensão da realização de eleição dos 

membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande para o 

biênio 2019/2020, em data diferente da prevista no art. 24, § 5º, da LOM, e 

a declaração de nulidade da Resolução Municipal 11/2017. Ante todo o 

sustentado até aqui, nenhuma é a dúvida de que o primeiro pedido deve 

ser deferido por agasalhar uma nítida pretensão de assegurar o direito 
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líquido e certo dos impetrantes de participar da eleição da mesa diretora 

em conformidade com o estabelecido na Lei Orgânica Municipal e não com 

o ato administrativo decorrente da Resolução Municipal 11/2017. Por outro 

lado, o pleito de declaração de nulidade da questionada resolução foge do 

âmbito do mandado de segurança, por se equiparar, neste ponto, à 

situação vedada pela Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, segundo a 

qual “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Afinal, uma 

coisa é lançar mão do mandado de segurança para afastar a incidência de 

ato administrativo que contraria a Lei Maior do Município, amparado apenas 

em resolução, violando-se, assim, o art. 29 da Constituição Federal, 

conforme visto mais acima; outra é buscar obter pela via da ação 

mandamental a declaração judicial de nulidade da citada resolução por 

desobediência à Lei Constitucional do Município e à própria Lei Maior, o 

que implicaria, em última análise, em se aproximar da postura, também 

reconhecida juridicamente como inadequada, de se valer do mandamus 

como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade (STF – Pleno – 

MS 23.809-AgRg – Min. Celso de Mello – 1.3.01 – DJU 6.4.01). A seguir, 

mais jurisprudência concernente ao tema: “Sem dúvida, não se pode, 

através do mandado de segurança, declarar em abstrato a invalidade de 

determinada lei ou decreto-lei, por vício de inconstitucionalidade, com 

menosprezo à ação direta proposta perante o Supremo Tribunal Federal. É 

oportuno ressaltar que ao ser aplicado o texto legal, surgindo uma 

situação concreta, poderá então ser levantada a arguição de 

inconstitucionalidade, incidenter tantum. Outro raciocínio conduziria à 

substituição do remédio específico da apreciação da lei em tese pela 

especialíssima ação do mandado de segurança, que, inclusive, pressupõe 

lesão a direito subjetivo próprio, direito líquido e certo. Enfim, ato 

individualizado e não ato normativo” (RDA 173/130) “É possível a 

declaração incidental de inconstitucionalidade, em mandado de segurança, 

de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a 

controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa 

de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à 

resolução do litígio principal” (STJ – 2ª Turma – RMS 31.707 – Min. Diva 

Malerbi – 13.11.12 – DJ 23.11.12) Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido, a fim de conceder o mandado de segurança apenas 

para confirmar a liminar que ordenou a suspensão da realização de 

eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea 

Grande para o biênio 2019/2020, em data diferente da prevista no art. 24, 

§ 5º, da LOM, 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. Cumpra-se o disposto 

no art. 14, § 1º, da Lei Federal 12.016/09. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se. P. 

R. I. Cumpra-se. [1] Idem, p. 1612. [2] Idem. [3] NERY JUNIOR, Nelson; 

NERY, Rosa Maria de Andrade. Leis Civis e Processuais Civis 

Comentadas. 4ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1638. 

[4] NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.; BONDIOLI, Luis 

Guilherme A.; FONSECA, João Francisco N. da. Novo Código de Processo 

Civil e Legislação Processual em Vigor. 48ª edição. São Paulo: Saraiva, 

2017, p. 1607.
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Vistos. MARIA TEREZINHA SILVA, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com “Ação de Cobrança c/c Danos Morais” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito público 

também qualificado nos autos, objetivando o recebimento das diferenças 

salariais do seu enquadramento no cargo de agente administrativo carga 

horária 30 horas semanais, referente ao período de maio de 2011 a agosto 

de 2012, com seus reflexos, além dos terços de férias dos períodos 

aquisitivos de 2004, 2009, 2010 e 2012. Relata ter ingressado na 

administração pública municipal em 22.9.1993, contando com quase 24 

anos de serviço público, sendo que no mês de setembro de 2010 entrou 

em vigor a Lei n. 3.507/2010, que regulamenta o reenquadramento dos 

servidores da categoria, posteriormente alterada pela Lei n. 3.627/2011, 

aumentando o salário de todos os servidores de nível médio. Narra ter sido 

enquadrada na classe A, nível 8, por meio da Portaria n. 720/2012, 

fazendo portanto, jus às diferenças salariais correspondentes do período 

de maio de 2011 a agosto de 2012, uma vez que o seu salário base era de 

R$ 800,00 (oitocentos reais) quando, na realidade, deveria ter sido 

reajustado para R$ 950,15 (novecentos e cinquenta reais e quinze 

centavos), o que perfaz um montante total de R$ 5.326,18 (cinco mil, 

trezentos e vinte e seis reais a dezoito centavos) a receber. Alega, ainda, 

ter direito aos terços de férias dos períodos de 2004, 2009, 2010 e 2012 e 

finaliza pugnando pela procedência do pedido, a fim de que seja o réu 

condenado ao pagamento das referidas verbas. O pedido veio 

acompanhado de diversos documentos. Em contestação, o réu sustenta, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que o 

pedido não merece guarida, pois quando do implemento do enquadramento 

a autora deveria receber o montante de R$ 712,61 (setecentos e doze 

reais e sessenta e um centavos), conforme nível 6, classe A, porém, em 

virtude do princípio da irredutibilidade salarial, seu vencimento foi mantido 

em R$ 750,40 (setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos), ou 

seja, ela percebeu uma diferença mensal a maior no valor de R$ 49,60 

(quarenta e nove reais e sessenta centavos). Esclarece que o aumento 

concedido pela Lei Complementar n. 3.627/2011 fixou o subsídio da classe 

A, nível 6 em R$ 950,15 (novecentos e cinquenta reais e quinze 

centavos), cujos efeitos financeiros deveria ser implementado em duas 

proporção de 50% em maio de 2011 e maio de 2012, regularizados na 

ficha financeira da servidores em abril e maio de 2012. Por fim, diz que a 

autor não faz jus aos terços constitucionais pretendidos, na medida em 

que não houve usufruto de férias no período de julho de 2011 a agosto de 

2012 e pede a improcedência do pleito. Em impugnação, a autora refuta 

todas as teses da defesa e reitera o pedido inicial. É o relatório. Decido. O 

processo comporta o julgamento antecipado do mérito, uma vez que a 

matéria em questão versa apenas sobre direito, permitindo, assim, a 

decisão definitiva, sem a necessidade de maior dilação probatória, nos 

termos do art. 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;” 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.” Desse modo, tendo a ação sido distribuída em 

19.3.2017 e levando-se em conta que as diferenças de enquadramento se 

referem ao período de maio de 2011 a agosto de 2012, parte dessas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 472 de 547



verbas, caso sejam reconhecidas, foram alcançadas pela prescrição, 

mais especificamente aquelas anteriores a 19.3.2012. Especificamente em 

relação ao terço de férias, é certo que este está atrelado ao usufruto do 

benefício, conforme prevê o art. 39, § 3º, XVII, da Constituição Federal[1], 

de modo que a contagem do prazo prescricional se dá a partir do usufruto 

ou do requerimento administrativo, caso exista. Assim levando-se em 

conta que, de acordo com os documentos contidos a pg. 87, a autora 

usufruiu das férias de 2004 a partir de 17.7.2007, tendo solicitado o terço 

constitucional em novembro do mesmo ano, é certo que esse direito foi 

alcançado pela prescrição. Já em relação aos terços de 2009, de 2010 e 

de 2012, verifica-se que a vida funcional da servidora (pg. 18) registra o 

usufruto de férias de 22.9.1993 a 2012, assim, levando-se em conta não 

constar nos autos pedido administrativo referente ao terço constitucional 

de 2009 e considerando que o pedido referente a 2010 é de 7.1.2011 (pg. 

102), estes estão prescritos. Em relação ao período de 2012, tendo o 

pedido administrativo sido formalizado em 26.8.2015 (pg. 111), não há se 

falar em prescrição. No tocante mérito, especificamente em relação às 

diferenças do enquadramento, cumpre assinalar que a autora não 

questiona a sua progressão em si, mas apenas as diferenças da 

promoção, alegando que no período de maio de 2011 a agosto de 2012 o 

seu salário foi pago em valor aquém do previsto nas Leis Municipais n. 

3.507/2010 e n. 3.627/2011. Cumpre, pois, assinalar que o art. 87, da Lei 

n. 3.507/2010 que “Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e 

Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde 

de Várzea Grande, estabelece Normas Gerais de enquadramento e dá 

outras Providências”, que embasou o enquadramento, previa o pagamento 

dos efeitos financeiros alcançados em duas proporções, quais sejam: “I – 

No mês de maio de 2011 em 50% (cinquenta por cento) no valor 

alcançado; II – No mês de maio de 2012 nos 50% (cinquenta por cento) 

final do valor alcançado.” Logo, aos servidores abrangidos pela 

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 2012, data em 

que deveria vigorar o subsídio em sua totalidade, cujo valor previsto era 

de R$ 712,61 (setecentos e doze reais e sessenta e um centavos), 

conforme tabela contida no Anexo II - nível médio 30 horas, classe A, nível 

6. Na sequência, ainda em 2011, foi publicada a Lei n. 3.627/2011, que 

alterou a referida tabela, fixando novo piso salarial aos servidores da 

categoria, passando o salário da servidora a corresponder a R$ 950,15 

(novecentos e cinquenta reais e quinze centavos). A despeito disso, nada 

foi alterado quanto ao implemento desse aumento ou dos efeitos 

financeiros do enquadramento, uma vez que foram mantidos inalterados 

os demais termos da Lei n. 3.507/2010. O que foi parcialmente observado 

pelo réu, segundo se infere das fichas financeiras carreadas aos autos, 

nas quais constam dois registros de pagamento a título de enquadramento, 

sendo o primeiro em julho de 2011 (R$ 24,80) e o segundo em abril de 

2012, cumprindo assinalar que nesse período a servidora recebeu 

aumento no valor do seu salário em julho de 2011 para R$ 775,20 

(setecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) e em agosto do 

mesmo ano para R$ 800,00 (oitocentos reais). Contudo, como visto acima, 

essas diferenças e/ou aumentos ainda permaneceram inferiores ao valor 

que lhe era efetivamente devido, já que o salário previsto na legislação 

vigente a partir de junho de 2011 era de R$ 950,15 (novecentos e 

cinquenta reais e quinze centavos), não restando, portanto, dúvida quanto 

ao direito da servidora às diferenças pleiteadas. No que se refere ao terço 

constitucional de 2012, não prescrito, verifica-se das fichas financeiras 

contidas nos autos, que não há qualquer registro de pagamento tanto em 

2012 quanto em 2013, tampouco em 2015 (pg. 28-32), ano do 

requerimento administrativo e não consta nos autos comprovação de que 

o pagamento realizado em 2016 (pg. 33) seja do referido período 

aquisitivo. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na “Ação de Cobrança” proposta por Maria Terezinha Silva em 

face do Município de Várzea Grande, condenando este ao pagamento das 

diferenças salariais do enquadramento no período de 19.3.2012 a agosto 

de 2012, descontando valores já pagos administrativamente pelo réu, com 

seus reflexos, bem como ao pagamento do terço constitucional de 2012, 

declarando, por sentença, 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[2]. Considerando que a autora decaiu de parte 

considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do 

CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os 

litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser 

ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, a ser 

suportado em igual proporção entre ambas. Suspendo, porém a cobrança 

em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita. 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] XVII - gozo de férias 

anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 

normal; [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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Vistos. MARIA TEREZINHA SILVA, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com “Ação de Cobrança c/c Danos Morais” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito público 

também qualificado nos autos, objetivando o recebimento das diferenças 

salariais do seu enquadramento no cargo de agente administrativo carga 

horária 30 horas semanais, referente ao período de maio de 2011 a agosto 

de 2012, com seus reflexos, além dos terços de férias dos períodos 

aquisitivos de 2004, 2009, 2010 e 2012. Relata ter ingressado na 

administração pública municipal em 22.9.1993, contando com quase 24 

anos de serviço público, sendo que no mês de setembro de 2010 entrou 

em vigor a Lei n. 3.507/2010, que regulamenta o reenquadramento dos 

servidores da categoria, posteriormente alterada pela Lei n. 3.627/2011, 

aumentando o salário de todos os servidores de nível médio. Narra ter sido 

enquadrada na classe A, nível 8, por meio da Portaria n. 720/2012, 

fazendo portanto, jus às diferenças salariais correspondentes do período 

de maio de 2011 a agosto de 2012, uma vez que o seu salário base era de 

R$ 800,00 (oitocentos reais) quando, na realidade, deveria ter sido 

reajustado para R$ 950,15 (novecentos e cinquenta reais e quinze 

centavos), o que perfaz um montante total de R$ 5.326,18 (cinco mil, 

trezentos e vinte e seis reais a dezoito centavos) a receber. Alega, ainda, 

ter direito aos terços de férias dos períodos de 2004, 2009, 2010 e 2012 e 

finaliza pugnando pela procedência do pedido, a fim de que seja o réu 

condenado ao pagamento das referidas verbas. O pedido veio 

acompanhado de diversos documentos. Em contestação, o réu sustenta, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que o 

pedido não merece guarida, pois quando do implemento do enquadramento 

a autora deveria receber o montante de R$ 712,61 (setecentos e doze 

reais e sessenta e um centavos), conforme nível 6, classe A, porém, em 

virtude do princípio da irredutibilidade salarial, seu vencimento foi mantido 

em R$ 750,40 (setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos), ou 

seja, ela percebeu uma diferença mensal a maior no valor de R$ 49,60 

(quarenta e nove reais e sessenta centavos). Esclarece que o aumento 

concedido pela Lei Complementar n. 3.627/2011 fixou o subsídio da classe 

A, nível 6 em R$ 950,15 (novecentos e cinquenta reais e quinze 

centavos), cujos efeitos financeiros deveria ser implementado em duas 

proporção de 50% em maio de 2011 e maio de 2012, regularizados na 

ficha financeira da servidores em abril e maio de 2012. Por fim, diz que a 

autor não faz jus aos terços constitucionais pretendidos, na medida em 
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que não houve usufruto de férias no período de julho de 2011 a agosto de 

2012 e pede a improcedência do pleito. Em impugnação, a autora refuta 

todas as teses da defesa e reitera o pedido inicial. É o relatório. Decido. O 

processo comporta o julgamento antecipado do mérito, uma vez que a 

matéria em questão versa apenas sobre direito, permitindo, assim, a 

decisão definitiva, sem a necessidade de maior dilação probatória, nos 

termos do art. 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;” 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.” Desse modo, tendo a ação sido distribuída em 

19.3.2017 e levando-se em conta que as diferenças de enquadramento se 

referem ao período de maio de 2011 a agosto de 2012, parte dessas 

verbas, caso sejam reconhecidas, foram alcançadas pela prescrição, 

mais especificamente aquelas anteriores a 19.3.2012. Especificamente em 

relação ao terço de férias, é certo que este está atrelado ao usufruto do 

benefício, conforme prevê o art. 39, § 3º, XVII, da Constituição Federal[1], 

de modo que a contagem do prazo prescricional se dá a partir do usufruto 

ou do requerimento administrativo, caso exista. Assim levando-se em 

conta que, de acordo com os documentos contidos a pg. 87, a autora 

usufruiu das férias de 2004 a partir de 17.7.2007, tendo solicitado o terço 

constitucional em novembro do mesmo ano, é certo que esse direito foi 

alcançado pela prescrição. Já em relação aos terços de 2009, de 2010 e 

de 2012, verifica-se que a vida funcional da servidora (pg. 18) registra o 

usufruto de férias de 22.9.1993 a 2012, assim, levando-se em conta não 

constar nos autos pedido administrativo referente ao terço constitucional 

de 2009 e considerando que o pedido referente a 2010 é de 7.1.2011 (pg. 

102), estes estão prescritos. Em relação ao período de 2012, tendo o 

pedido administrativo sido formalizado em 26.8.2015 (pg. 111), não há se 

falar em prescrição. No tocante mérito, especificamente em relação às 

diferenças do enquadramento, cumpre assinalar que a autora não 

questiona a sua progressão em si, mas apenas as diferenças da 

promoção, alegando que no período de maio de 2011 a agosto de 2012 o 

seu salário foi pago em valor aquém do previsto nas Leis Municipais n. 

3.507/2010 e n. 3.627/2011. Cumpre, pois, assinalar que o art. 87, da Lei 

n. 3.507/2010 que “Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e 

Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde 

de Várzea Grande, estabelece Normas Gerais de enquadramento e dá 

outras Providências”, que embasou o enquadramento, previa o pagamento 

dos efeitos financeiros alcançados em duas proporções, quais sejam: “I – 

No mês de maio de 2011 em 50% (cinquenta por cento) no valor 

alcançado; II – No mês de maio de 2012 nos 50% (cinquenta por cento) 

final do valor alcançado.” Logo, aos servidores abrangidos pela 

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 2012, data em 

que deveria vigorar o subsídio em sua totalidade, cujo valor previsto era 

de R$ 712,61 (setecentos e doze reais e sessenta e um centavos), 

conforme tabela contida no Anexo II - nível médio 30 horas, classe A, nível 

6. Na sequência, ainda em 2011, foi publicada a Lei n. 3.627/2011, que 

alterou a referida tabela, fixando novo piso salarial aos servidores da 

categoria, passando o salário da servidora a corresponder a R$ 950,15 

(novecentos e cinquenta reais e quinze centavos). A despeito disso, nada 

foi alterado quanto ao implemento desse aumento ou dos efeitos 

financeiros do enquadramento, uma vez que foram mantidos inalterados 

os demais termos da Lei n. 3.507/2010. O que foi parcialmente observado 

pelo réu, segundo se infere das fichas financeiras carreadas aos autos, 

nas quais constam dois registros de pagamento a título de enquadramento, 

sendo o primeiro em julho de 2011 (R$ 24,80) e o segundo em abril de 

2012, cumprindo assinalar que nesse período a servidora recebeu 

aumento no valor do seu salário em julho de 2011 para R$ 775,20 

(setecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) e em agosto do 

mesmo ano para R$ 800,00 (oitocentos reais). Contudo, como visto acima, 

essas diferenças e/ou aumentos ainda permaneceram inferiores ao valor 

que lhe era efetivamente devido, já que o salário previsto na legislação 

vigente a partir de junho de 2011 era de R$ 950,15 (novecentos e 

cinquenta reais e quinze centavos), não restando, portanto, dúvida quanto 

ao direito da servidora às diferenças pleiteadas. No que se refere ao terço 

constitucional de 2012, não prescrito, verifica-se das fichas financeiras 

contidas nos autos, que não há qualquer registro de pagamento tanto em 

2012 quanto em 2013, tampouco em 2015 (pg. 28-32), ano do 

requerimento administrativo e não consta nos autos comprovação de que 

o pagamento realizado em 2016 (pg. 33) seja do referido período 

aquisitivo. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na “Ação de Cobrança” proposta por Maria Terezinha Silva em 

face do Município de Várzea Grande, condenando este ao pagamento das 

diferenças salariais do enquadramento no período de 19.3.2012 a agosto 

de 2012, descontando valores já pagos administrativamente pelo réu, com 

seus reflexos, bem como ao pagamento do terço constitucional de 2012, 

declarando, por sentença, 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[2]. Considerando que a autora decaiu de parte 

considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do 

CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os 

litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser 

ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, a ser 

suportado em igual proporção entre ambas. Suspendo, porém a cobrança 

em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita. 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] XVII - gozo de férias 

anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 

normal; [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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NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO (ADVOGADO(A))

HILDA COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, HILDA COELHO DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Aposentadoria por Idade” 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 trabalhadora rural, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira. 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, rechaçada em despacho saneador 

(Id. 12530917) 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, 65 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 156 meses, ou 13 anos, 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, não restou demonstrado o início razoável de 

prova suficiente da atividade rurícola da parte requerente nos documentos 

anexados com a peça primeira, uma vez que não juntou nenhum 

documento que comprova sua qualidade de trabalhadora rural, sendo o 

único documento alusivo a eventual atividade rural exercida por sua irmã é 

uma Escritura Pública de Venda e Compra de um sítio, localizado no 

Município de Nossa Senhora do Livramento, fato ocorrido em 9.10.2012, 

não contemporâneo, portanto, ao período que se deveria comprovar, qual 

seja, 13 anos, pois como já mencionado, completou a idade de 55 anos em 

2007. Não bastasse isso, durante a oitiva da única testemunha, 

constatou-se que, apesar ter afirmado que conhece a autora há muitos 

anos, seu depoimento foi confuso, não demonstrando com clareza quanto 

tempo a autora laborou na atividade rural. A jurisprudência tem entendido 

que é necessária, para a concessão do benefício, a comprovação de 

todos os requisitos: “PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. 

REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO. 

– Não há nos autos provas suficientes que justifiquem o reconhecimento 

do exercício de atividade rural para efeito de aposentadoria por idade. (...) 

– Os depoimentos das testemunhas são vagos, imprecisos e genéricos 

quanto à atividade rural exercida pela autora – Embora a autora tenha 

completado 55 em 2008, a prova produzida não é hábil a demonstrar o 

exercício da atividade em campo, pelo período de carência legalmente 

exigido, segundo o artigo 142 da Lei 8.213/91, de 162 meses – A prova 

material é frágil e recente, não comprovando a atividade rural pelo período 

de carência legalmente exigido – Os depoimentos das testemunhas são 

vagos e imprecisos, não esclarecendo detalhes sobre a atividade 

campesina, apenas afirmando genericamente o labor rural (...). (TRF-3 - 

AP: 00122170220184039999 SP, Relator: Desembargadora Federal Tania 

Marangoni, Data de Julgamento: 27.8.2018, Oitava Turma, Data de 

Publicação: 11.9.2018 - destaquei). PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADA ESPECIAL. NULIDADE 

PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE. DENEGAÇÃO DO 

BENEFÍCIO. (...); 2. Não comprovada a condição da autora como segurada 

especial (trabalhadora rural), ante a insuficiência de documentos cabais e 

a fragilidade da prova testemunhal, incluído nesta o depoimento da própria 

autora, é de se indeferir o benefício pleiteado; 3. Apelação improvida. 

(TRF-5 - AC: 12451920114058202, Relator: Desembargador Federal Paulo 

Roberto de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 09/07/2013, Segunda 

Turma, Data de Publicação: 05/09/2013 - destaquei). PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

SEGURADO ESPECIAL. PROVA INSUFICIENTE. DENEGAÇÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. Não demonstrado o exercício e o tempo de atividade rural da 

autora como segurada especial (início de prova material insuficiente e a 

ouvida de apenas uma testemunha, cujo depoimento restou 

comprovadamente frágil e contraditório em relação ao prestado pela 

autora), é de ser manter a sentença que indeferiu o benefício perseguido; 

2 .  A p e l a ç ã o  i m p r o v i d a .  ( T R F - 5  -  A C :  4 5 3 6 9 3  P E 

0001870-65.2007.4.05.8308, Relator: Desembargador Federal Paulo 

Machado Cordeiro (Substituto), Data de Julgamento: 25/09/2008, Terceira 

Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 28/10/2008 - 

Página: 342 - Nº: 209 - Ano: 2008). ” Como se vê, não há firmeza em suas 

provas, pois os documentos que trouxe aos autos são insuficientes para 

corroborar suas alegações de fato que, a propósito, não foram bem 

corroboradas pelo depoimento oral, de modo que, embora conte com idade 

suficiente para fazer jus à aposentadoria rural, não cumpriu o requisito 

imprescindível para concessão do referido benefício, a comprovação da 

atividade rural por período suficiente à carência do benefício, conforme 

recomenda o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, que deveria ser de 13 

anos, já que completou 55 anos em 2007. 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 
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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.
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Vistos, HILDA COELHO DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Aposentadoria por Idade” 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 trabalhadora rural, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira. 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, rechaçada em despacho saneador 

(Id. 12530917) 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, 65 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 156 meses, ou 13 anos, 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, não restou demonstrado o início razoável de 

prova suficiente da atividade rurícola da parte requerente nos documentos 

anexados com a peça primeira, uma vez que não juntou nenhum 

documento que comprova sua qualidade de trabalhadora rural, sendo o 

único documento alusivo a eventual atividade rural exercida por sua irmã é 

uma Escritura Pública de Venda e Compra de um sítio, localizado no 

Município de Nossa Senhora do Livramento, fato ocorrido em 9.10.2012, 

não contemporâneo, portanto, ao período que se deveria comprovar, qual 

seja, 13 anos, pois como já mencionado, completou a idade de 55 anos em 

2007. Não bastasse isso, durante a oitiva da única testemunha, 

constatou-se que, apesar ter afirmado que conhece a autora há muitos 

anos, seu depoimento foi confuso, não demonstrando com clareza quanto 

tempo a autora laborou na atividade rural. A jurisprudência tem entendido 

que é necessária, para a concessão do benefício, a comprovação de 

todos os requisitos: “PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. 

REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO. 

– Não há nos autos provas suficientes que justifiquem o reconhecimento 

do exercício de atividade rural para efeito de aposentadoria por idade. (...) 

– Os depoimentos das testemunhas são vagos, imprecisos e genéricos 

quanto à atividade rural exercida pela autora – Embora a autora tenha 

completado 55 em 2008, a prova produzida não é hábil a demonstrar o 

exercício da atividade em campo, pelo período de carência legalmente 

exigido, segundo o artigo 142 da Lei 8.213/91, de 162 meses – A prova 

material é frágil e recente, não comprovando a atividade rural pelo período 

de carência legalmente exigido – Os depoimentos das testemunhas são 

vagos e imprecisos, não esclarecendo detalhes sobre a atividade 

campesina, apenas afirmando genericamente o labor rural (...). (TRF-3 - 

AP: 00122170220184039999 SP, Relator: Desembargadora Federal Tania 

Marangoni, Data de Julgamento: 27.8.2018, Oitava Turma, Data de 

Publicação: 11.9.2018 - destaquei). PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADA ESPECIAL. NULIDADE 

PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE. DENEGAÇÃO DO 

BENEFÍCIO. (...); 2. Não comprovada a condição da autora como segurada 

especial (trabalhadora rural), ante a insuficiência de documentos cabais e 

a fragilidade da prova testemunhal, incluído nesta o depoimento da própria 

autora, é de se indeferir o benefício pleiteado; 3. Apelação improvida. 

(TRF-5 - AC: 12451920114058202, Relator: Desembargador Federal Paulo 

Roberto de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 09/07/2013, Segunda 

Turma, Data de Publicação: 05/09/2013 - destaquei). PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

SEGURADO ESPECIAL. PROVA INSUFICIENTE. DENEGAÇÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. Não demonstrado o exercício e o tempo de atividade rural da 

autora como segurada especial (início de prova material insuficiente e a 

ouvida de apenas uma testemunha, cujo depoimento restou 

comprovadamente frágil e contraditório em relação ao prestado pela 

autora), é de ser manter a sentença que indeferiu o benefício perseguido; 

2 .  A p e l a ç ã o  i m p r o v i d a .  ( T R F - 5  -  A C :  4 5 3 6 9 3  P E 

0001870-65.2007.4.05.8308, Relator: Desembargador Federal Paulo 

Machado Cordeiro (Substituto), Data de Julgamento: 25/09/2008, Terceira 

Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 28/10/2008 - 

Página: 342 - Nº: 209 - Ano: 2008). ” Como se vê, não há firmeza em suas 

provas, pois os documentos que trouxe aos autos são insuficientes para 

corroborar suas alegações de fato que, a propósito, não foram bem 

corroboradas pelo depoimento oral, de modo que, embora conte com idade 

suficiente para fazer jus à aposentadoria rural, não cumpriu o requisito 

imprescindível para concessão do referido benefício, a comprovação da 

atividade rural por período suficiente à carência do benefício, conforme 

recomenda o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, que deveria ser de 13 

anos, já que completou 55 anos em 2007. 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 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002236-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVO SOUZA DA ROSA (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, IVO SOUZA DA ROSA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Concessão de Benefício de Amparo Social ao Idoso”, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário, por ser idoso e 

hipossuficiente, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça 

primeira. Relata estar com 66 (sessenta e seis) anos e ter pleiteado 

administrativamente o benefício assistencial que, todavia, foi negado pelo 

réu. Pleiteia, assim, seja a ação julgada procedente, com a condenação do 

réu à implantação do benefício assistencial desde a data do requerimento 

administrativo acrescidos de juros e correção monetária. 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 de modo que não faz jus ao amparo social 

almejado, sustentando, ainda, a prescrição quinquenal, que foi afastada 

no despacho saneador (Id. 13851000). 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. O estudo social foi realizado e o laudo inserido no Id. 

14518651. Instados a se manifestarem sobre os laudos, a parte autora 

reiterou os pedidos da inicial, enquanto que o réu não se manifestou. 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. Segundo se extrai da inicial, o autor pleiteia a implantação 

do benefício assistencial ao idoso/deficiente, sob a argumentação de ser 

economicamente miserável e idoso, 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. Os documentos que instruem o pleito, 

especificamente a carteira de identidade Id. 12392148 – p. 7, comprovam 

que o autor contava com 67 anos de idade quando da propositura da 

ação, restando, portanto, verificar se, de fato, ele e sua família são 

pessoas economicamente miseráveis na forma da lei, já que o seu pedido 

está firmado apenas nesses requisitos. O estudo social realizado atesta a 

condição de miserabilidade de sua família, segundo se infere dos relatos 

da Sra. Eliene Menezes Vicente que, em visita domiciliar à residência do 

requerente, observou o seguinte: “(...) verificamos que mora em um 

cômodo que de dia se transforma em seu local de trabalho, residência com 

boa higiene e organização. Deixamos uma convocação para comparecer 

na Comarca para melhores esclarecimentos e entrega de cópia de 

documentos, onde compareceu. Os problemas de saúde esta sendo 

atendido pelo serviço público, sendo que alguns medicamentos precisam 

comprar particulares quando não são encontrados na rede. Ressaltamos 

que o requerente passa por dificuldades socioeconômicas sem condições 

financeiras para arcar com as despesas de saúde e alimentação; 

Necessitando de ajuda. (...)” (pág. 3 – Id. 14518661). Especificamente 

sobre a composição familiar, cumpre assinalar que o art. 20, § 1º, da Lei 

nº 8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.435/2011, estabelece que 

“a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais 

e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos 

solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde 

que vivam sob o mesmo teto”. Nesse passo, levando-se em conta que o 

requerente reside sozinho, sendo o único provedor da casa, auferindo, 

segundo o estudo social, o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta) reais, a renda per capita familiar ultrapassa ¼ do salário 

mínimo. Todavia, a jurisprudência tem compreendido que o critério contido 

no § 3º do art. 20, acima descrito, acerca da renda familiar, não deve ser 

considerado isoladamente para se atestar a condição de miserabilidade 

descrita na Constituição Federal, podendo, o magistrado, valer-se de 

outros fatores que impliquem a renda da família. Nesse sentido “mutatis 

mutandis”: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO 

ART. 20 DA LEI Nº 8.742/93 NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. 

SENTENÇA MANTIDA. 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. 

De acordo com o entendimento firmado na jurisprudência pátria, o preceito 

contido no art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 não é o único critério válido para 

comprovar a condição de miserabilidade preceituada no artigo 203, V, da 

Constituição Federal. A renda familiar per capita inferior a ¼ do salário 

mínimo deve ser considerada como um limite mínimo, um quantum 

objetivamente considerado insuficiente à insubsistência do portador de 

deficiência e do idoso, o que não impede que o julgador faça uso de 

outros fatores que tenham o condão de comprovar a condição de 

miserabilidade da família do autor. (...)” (TRF1 – AC/MG - 

0004544-21.2017.4.01.9199 – Primeira Turma, Rel. Des. Federal Gilda 

Sigmaringa Seixas, e-DJF1 de 5.4.2017) “ASSISTENCIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI 

Nº 8.742. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O benefício de prestação 

continuada é devido à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou 

mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

nem de tê-la provida por sua família. 2. A família com renda mensal per 

capita inferior a ¼ do salário mínimo não é capaz de prover de forma digna 

a manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 

20, Lei 8.742/93). Contudo, o legislador não excluiu outras formas de 

verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, da TNU e 

desta Corte. 3. O laudo social (fls. 46/47) demonstrou que a autora reside 

sozinha e não aufere renda. Vulnerabilidade social constatada. 4. A 

perícia realizada (fls. 52/54) consignou que a parte autora era portadora 

de dorsalgia e que não possuía incapacidade laborativa. 5. Considera-se 

pessoa com deficiência aquela que tem 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 (art. 20, §2° da Lei n° 8.742/93, com 

redação dada pela Lei n° 12.435, de 06/07/2011). 6. A ausência de 

comprovação do atendimento a um dos requisitos exigidos pela Lei 

8.742/93 enseja o indeferimento do benefício de amparo social. 7. A coisa 

julgada opera secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, 

permitindo a renovação do pedido ante novas circunstâncias ou novas 

provas. 8. Apelação não provida.” (TRF1 – AC/GO - 

0006158-61.2017.4.01.9199 – Segunda Turma, Rel. Juiz Federal César 

cintra Jatahy Fonseca, e-DJF1 de 31.3.2017) No caso dos autos, restou 

devidamente demonstrado que a renda familiar do autor está 
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comprometida em quase sua totalidade com as despesas habituais e com 

remédios, já que ele é doente, de modo que a situação se enquadra no 

quadro de miserabilidade prevista em lei, cabendo enfatizar que o inciso V, 

do art. 203, da Constituição Federal, estabelece que "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." Assim, constando nos 

autos prova robusta de que o autor não possui recursos suficientes para 

prover o próprio sustento de forma digna, o deferimento do pedido é 

medida que se impõe. 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), nos termos do art. 203, V da referida lei federal, no valor de 1 

(um) salário mínimo mensal, a partir de da data do requerimento 

administrativo (21.9.2016), 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 ele beneficiário da justiça gratuita. Por 

outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença (Súmula 111 do STJ). Recorro de ofício (Súmula 490 

STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Ivo Souza da Rosa, 

portador do CPF n. 277.438.451-68; 2. Filiação: Luiz José Rosa e Amélia 

Pereira de Souza; 3. Benefício Concedido: LOAS – Benefício Assistencial; 

4. Data inicial do Benefício: 21.9.2016; 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, requerer o 

que de direito. 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: 1002236-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVO SOUZA DA ROSA (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, IVO SOUZA DA ROSA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Concessão de Benefício de Amparo Social ao Idoso”, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário, por ser idoso e 

hipossuficiente, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça 

primeira. Relata estar com 66 (sessenta e seis) anos e ter pleiteado 

administrativamente o benefício assistencial que, todavia, foi negado pelo 

réu. Pleiteia, assim, seja a ação julgada procedente, com a condenação do 

réu à implantação do benefício assistencial desde a data do requerimento 

administrativo acrescidos de juros e correção monetária. 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 de modo que não faz jus ao amparo social 

almejado, sustentando, ainda, a prescrição quinquenal, que foi afastada 

no despacho saneador (Id. 13851000). 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. O estudo social foi realizado e o laudo inserido no Id. 

14518651. Instados a se manifestarem sobre os laudos, a parte autora 

reiterou os pedidos da inicial, enquanto que o réu não se manifestou. 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. Segundo se extrai da inicial, o autor pleiteia a implantação 

do benefício assistencial ao idoso/deficiente, sob a argumentação de ser 

economicamente miserável e idoso, 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. Os documentos que instruem o pleito, 

especificamente a carteira de identidade Id. 12392148 – p. 7, comprovam 

que o autor contava com 67 anos de idade quando da propositura da 

ação, restando, portanto, verificar se, de fato, ele e sua família são 

pessoas economicamente miseráveis na forma da lei, já que o seu pedido 

está firmado apenas nesses requisitos. O estudo social realizado atesta a 

condição de miserabilidade de sua família, segundo se infere dos relatos 

da Sra. Eliene Menezes Vicente que, em visita domiciliar à residência do 

requerente, observou o seguinte: “(...) verificamos que mora em um 

cômodo que de dia se transforma em seu local de trabalho, residência com 

boa higiene e organização. Deixamos uma convocação para comparecer 

na Comarca para melhores esclarecimentos e entrega de cópia de 

documentos, onde compareceu. Os problemas de saúde esta sendo 

atendido pelo serviço público, sendo que alguns medicamentos precisam 

comprar particulares quando não são encontrados na rede. Ressaltamos 

que o requerente passa por dificuldades socioeconômicas sem condições 

financeiras para arcar com as despesas de saúde e alimentação; 

Necessitando de ajuda. (...)” (pág. 3 – Id. 14518661). Especificamente 

sobre a composição familiar, cumpre assinalar que o art. 20, § 1º, da Lei 

nº 8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.435/2011, estabelece que 

“a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais 

e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos 

solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde 

que vivam sob o mesmo teto”. Nesse passo, levando-se em conta que o 

requerente reside sozinho, sendo o único provedor da casa, auferindo, 

segundo o estudo social, o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta) reais, a renda per capita familiar ultrapassa ¼ do salário 
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mínimo. Todavia, a jurisprudência tem compreendido que o critério contido 

no § 3º do art. 20, acima descrito, acerca da renda familiar, não deve ser 

considerado isoladamente para se atestar a condição de miserabilidade 

descrita na Constituição Federal, podendo, o magistrado, valer-se de 

outros fatores que impliquem a renda da família. Nesse sentido “mutatis 

mutandis”: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO 

ART. 20 DA LEI Nº 8.742/93 NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. 

SENTENÇA MANTIDA. 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. 

De acordo com o entendimento firmado na jurisprudência pátria, o preceito 

contido no art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 não é o único critério válido para 

comprovar a condição de miserabilidade preceituada no artigo 203, V, da 

Constituição Federal. A renda familiar per capita inferior a ¼ do salário 

mínimo deve ser considerada como um limite mínimo, um quantum 

objetivamente considerado insuficiente à insubsistência do portador de 

deficiência e do idoso, o que não impede que o julgador faça uso de 

outros fatores que tenham o condão de comprovar a condição de 

miserabilidade da família do autor. (...)” (TRF1 – AC/MG - 

0004544-21.2017.4.01.9199 – Primeira Turma, Rel. Des. Federal Gilda 

Sigmaringa Seixas, e-DJF1 de 5.4.2017) “ASSISTENCIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI 

Nº 8.742. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O benefício de prestação 

continuada é devido à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou 

mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

nem de tê-la provida por sua família. 2. A família com renda mensal per 

capita inferior a ¼ do salário mínimo não é capaz de prover de forma digna 

a manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 

20, Lei 8.742/93). Contudo, o legislador não excluiu outras formas de 

verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, da TNU e 

desta Corte. 3. O laudo social (fls. 46/47) demonstrou que a autora reside 

sozinha e não aufere renda. Vulnerabilidade social constatada. 4. A 

perícia realizada (fls. 52/54) consignou que a parte autora era portadora 

de dorsalgia e que não possuía incapacidade laborativa. 5. Considera-se 

pessoa com deficiência aquela que tem 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 (art. 20, §2° da Lei n° 8.742/93, com 

redação dada pela Lei n° 12.435, de 06/07/2011). 6. A ausência de 

comprovação do atendimento a um dos requisitos exigidos pela Lei 

8.742/93 enseja o indeferimento do benefício de amparo social. 7. A coisa 

julgada opera secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, 

permitindo a renovação do pedido ante novas circunstâncias ou novas 

provas. 8. Apelação não provida.” (TRF1 – AC/GO - 

0006158-61.2017.4.01.9199 – Segunda Turma, Rel. Juiz Federal César 

cintra Jatahy Fonseca, e-DJF1 de 31.3.2017) No caso dos autos, restou 

devidamente demonstrado que a renda familiar do autor está 

comprometida em quase sua totalidade com as despesas habituais e com 

remédios, já que ele é doente, de modo que a situação se enquadra no 

quadro de miserabilidade prevista em lei, cabendo enfatizar que o inciso V, 

do art. 203, da Constituição Federal, estabelece que "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." Assim, constando nos 

autos prova robusta de que o autor não possui recursos suficientes para 

prover o próprio sustento de forma digna, o deferimento do pedido é 

medida que se impõe. 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), nos termos do art. 203, V da referida lei federal, no valor de 1 

(um) salário mínimo mensal, a partir de da data do requerimento 

administrativo (21.9.2016), 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 ele beneficiário da justiça gratuita. Por 

outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença (Súmula 111 do STJ). Recorro de ofício (Súmula 490 

STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Ivo Souza da Rosa, 

portador do CPF n. 277.438.451-68; 2. Filiação: Luiz José Rosa e Amélia 

Pereira de Souza; 3. Benefício Concedido: LOAS – Benefício Assistencial; 

4. Data inicial do Benefício: 21.9.2016; 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, requerer o 

que de direito. 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: 1001736-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVONE DE ALMEIDA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos, IVONE DE ALMEIDA LEITE, qualificada nos autos, propôs “Ação 

para Concessão de 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 trabalhadora 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. 14228277) 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 

com o 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. Juntou extrato previdenciário. Em impugnação à 
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contestação, a autora refutou as alegações do réu, reiterando, assim, os 

termos da inicial, pedindo a total procedência do feito. 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, 62 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 174 meses, ou 14 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 RECURSOESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME 

DEECONOMIA 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 nos documentos carreados com a 

peça primeira, em especial a certidão de casamento onde consta a 

profissão de seu cônjuge como lavrador. As testemunhas ouvidas em 

juízo, por sua vez, afirmaram conhecer a autora e sua família há 

aproximadamente 30 (trinta) anos da Comunidade Barreiro, no Município de 

Nossa Senhora do Livramento, todos trabalhando na atividade agrícola. 

Contrário a tudo isso, o extrato do CNIS carreado aos autos pelo réu traz 

diversos registros urbanos em nome do deste e de sua esposa, 

desconstituindo, assim, as alegações daquela de que merece 

aposentar-se como trabalhadora rural, vez que a atividade desenvolvida 

pelo casal, como visto, não era exclusivamente rural e a partir do momento 

em que buscaram o sustento no trabalho urbano, restou descaracterizada 

a agricultura em regime de economia familiar. 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. 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 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.
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Vistos, JAIME PAULINO DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

Previdenciária de Concessão de Auxílio Doença c/c com Pedido de 

Conversão em Aposentadoria por Invalidez” em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando, 

em síntese, a implantação do benefício de auxílio-doença, pois, segundo 

alega, está incapacitado para o trabalho, conforme exames e laudos 

médicos carreados com a inicial. Relatou ser portador de graves 

problemas de saúde, tais como “CID H 36.0 (transtornos na retina - 

ritnopatia diabética grave com edema macular em ambos os olhos), com 

riscos de perda visual irreversível, CID H 35.7 (separação da camada de 

retina), CID H 54.2 (visão subnormal de ambos os olhos)” e, por essa 

razão, estar incapacitado para o labor, tendo pleiteado administrativamente 

o auxílio-doença que, todavia, foi negado pelo réu. Alegando, ainda, não 

possuir condições de prover o sustento da família em razão da 

incapacidade laboral, requereu a antecipação da tutela consistente na 

implantação do auxílio-doença. Instruiu o pedido com diversos 

documentos. A antecipação de tutela foi indeferida na decisão primeira. 

Em contestação, o réu sustenta, em prejudicial, a prescrição quinquenal, 

alegando, no mérito, que não foram preenchidos os requisitos necessários 

à concessão do benefício. Em caso de eventual condenação, pede a 

fixação de juros e da correção monetária de acordo como o art. 1º- F, da 

Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/09, isenção das custas, 

bem como a fixação da data do requerimento administrativo. Realizou-se 

perícia médica, com a intimação das partes para manifestação, tendo o 

requerido registrado sua ciência, enquanto a parte autora 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, sobre a prejudicial de mérito sustentada pelo 

réu, impõe-se esclarecer que não há se falar em prescrição quinquenal, 

tendo em vista que o requerimento administrativo se deu em 28.9.2016 e a 

ação foi proposta em 14.12.2017, não tendo transcorrido o quinquênio 

alegado. Fica, portanto, afastada a prejudicial. Quanto ao mérito, é de 

a s s i n a l a r  q u e  a  c o n c e s s ã o  d o s  b e n e f í c i o s  d e 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social. A qualidade de segurada da parte autora e a carência 

do benefício restaram comprovadas por meio do extrato do CNIS de Id. 

12385199, no qual se verifica mais de 12 contribuições mensais e o último 

vínculo empregatício do autor em fevereiro de 2018, e só serão 

desconstituídas se o segurada não lograr êxito na comprovação da 

alegada incapacidade que a teria impedido de manter suas contribuições 

com a Previdência Social, restando, portanto, verificar se, de fato, ele está 

inapto para o labor. A inicial veio instruída com diversos documentos que 

deram conta de confirmar a patologia relatada na peça primeira, o que foi 

confirmado pela perícia médica realizada nos autos, na qual o Sr. Perito 

afirmou que: “Periciando com o diagnóstico de cegueira em ambos os 

olhos, decorrente de retinopatia diabética avançada, estando em 

acompanhamento médico, em uso de medicamentos e aguardando 

tratamento para a patologia ocular, conforme relatório médico. Apresenta 

grave comprometimento funcional da visão bilateralmente ao exame clínico 

pericial, descompensado clinicamente e que o incapacita para a atividade 

laborativa total e temporariamente, com a necessidade de reavaliação 

clínico-pericial em cento e oitenta dias. De acordo com a documentação 

médica presente nos autos podemos estabelecer a data do início da 

incapacidade laborativa em setembro de 2016. Com base nos elementos e 

fato expostos, conclui-se que foi constatado a presença de incapacidade 

laborativa total e temporária. Apresenta limitação para a vida 

independente.” (pág. 3 – Id. 12845867 – destaquei) Como se vê, apesar de 

o Sr. Perito apontar a incapacidade do autor como total e temporária, ele 

próprio afirma que a patologia está descompensada e que o periciando 

está inapto para exercer suas atividades habituais, o que faz presumir 

que, mesmo mediante tratamento ou processo de reabilitação, dificilmente 

ele conseguirá se reinserir no competitivo mercado de trabalho, já que o 

autor vem tratando da mesma doença, desde setembro de 2016, o que faz 

presumir que desde essa época ele já não possuía condições de 

trabalhar. Nesse contexto, levando-se em conta não apenas a condição 

física, mas também socioeconômica, profissional e cultural do autor, 

nenhuma dúvida resta de que ele está totalmente incapacitado para o 

labor, o que impõe a sua aposentação por invalidez. Em casos 

semelhantes assim se posicionou a jurisprudência: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO 

COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONVERSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA - VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E O RESTABELECIMENTO - DEVIDOS - APELO 

E ADESIVO PROVIDOS PARCIALMENTE. (...) 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.(...)” (TJMT -Apelação / 

Remessa Necessária 174745/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.2.2018, p. no DJE 7.3.2018) 

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO 

— LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — TRABALHADOR 

BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MULTA COMINATÓRIA — IMPOSIÇÃO 

À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO 

MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E 

ADEQUADO — CONSEQUÊNCIA — PREJUÍZO DA COLETIVIDADE COM A 

INÚTIL ONERAÇÃO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA 

GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — 

NECESSIDADE. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu 

acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e 

incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também 

suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que 

trabalhador braçal. (...)” (TJMT - Ap 170622/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 6.2.2018, p. DJE 

1.3.2018) Como se vê, uma vez comprovada a incapacidade física, 

econômica e social do segurado para o exercício de atividade laborativa, é 

plenamente concebível a aposentadoria por invalidez, mormente quando 

todos os demais requisitos (ser segurado e o período de carência do 

benefício) estiverem preenchidos, como no presente caso. 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 enferma e hipossuficiente, assim 

como a natural demora na implantação do benefício alimentar, só possível, 

em regra, com o trânsito em julgado da decisão concessiva do benefício, 

tenho como pertinente o deferimento do pedido de antecipação da tutela 

de urgência, ante a constatação do perigo de dano[1]. 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 

fulcro no art. 25, c/c art. 59, ambos da Lei n. 8.213/91 julgo procedente o 

pedido formulado na inicial, condenando o réu à implantação do 

auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo (28.9.2016), 

com a conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da data da 

juntada do laudo pericial aos autos (21.4.2018)[2], momento da 

comprovação da incapacidade do autor para o exercício de função 

laborativa, além do abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, 

devendo ser descontadas as parcelas já pagas pelo INSS, declarando, 

assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. 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).[3] 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. Condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação 
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do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, a incidir sobre as 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111 

do STJ). Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em 

obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Jaime Paulino da 

Silva, portador do CPF n. 142.717.961-15; 2. Filiação: Adaide Pereira da 

Silva; 3. Benefício Concedido: auxílio-doença convertido em aposentadoria 

por invalidez; 4. Data inicial do Benefício: 28.9.2016 (auxílio-doença), com 

a conversão em aposentadoria por invalidez (21.4.2018); 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] “Tratando-se de matéria que 

envolve verba de caráter alimentício e de difícil reparação ulterior, é 

permitido ao Magistrado conceder, inclusive de ofício, a antecipação dos 

efeitos da tutela, estabelecendo multa para o caso de descumprimento.” 

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 75776/2017 – Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. DES. Márcio Vidal, j. 26.2.2018, Publicado 

no DJE 16.3.2018) [2] (TRF1 – AC/MG 0011551-98.2016.4.01.9199 – 

Primeira Turma, Rel. Des. Federal Gilda Sigmaringa Seixas, p. e-DJF1 de 

1.6.2016) [3] 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. O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – 

SINTEP, pessoa jurídica de direito privado, qualificado, propôs “Ação Civil 

Pública de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória com Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência Antecipada” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, igualmente qualificado, alegando, em síntese, ter o requerido 

publicado a Lei Complementar 4.300/2017, que altera o método de cálculo 

da gratificação natalina, não mais considerando a remuneração integral, 

mas o subsídio dos servidores, ferindo, assim, a segurança jurídica 

garantida na Constituição Federal. Alegou que a recente alteração é 

inconstitucional por violar o disposto nos arts. 2º, X e 37º, VX, da Carta 

Magna, pugnando, em antecipação de tutela, que o requerido fosse 

compelido a efetuar o cálculo e o respectivo pagamento do 13º salário 

com base na remuneração integral dos servidores, englobando, assim, 

todas as verbas de natureza salarial, sob pena de multa, 

fundamentando-se, ainda, em outras decisões proferidas por este juízo e 

pelo juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública desta Comarca, que 

suspenderam os efeitos da Lei Complementar n. 4.300/2017. Finalizou 

requerendo a declaração incidental da inconstitucionalidade da referida lei 

e, no mérito, fosse o réu compelido a efetuar o cálculo e pagamento do 

13º salário dos servidores não apenas com base no subsídio, mas em 

todas as verbas de natureza salarial (gratificações). O pedido veio 

acompanhado de diversos documentos. A antecipação de tutela foi 

indeferida. Em contestação, o réu alegou haver omissão e contradição 

com a legislação de regência, uma vez que os servidores representados 

pelo sindicato estão submetidos ao sistema remuneratório de “subsídio”, 

sem vedado qualquer acréscimo de vantagem variável. Discorreu sobre 

os sistemas remuneratórios remuneração ou vencimento e subsídio, 

afirmando que o primeiro é o montante percebido pelo servidor público a 

título de vencimento e de vantagens, enquanto que o segundo é aquele 

fixado em parcela única, vedado qualquer acréscimo, ou seja, este 

substitui aquele, sendo que apesar disso, a Constituição Federal outorga 

outros direito aos ocupantes de cargos públicos, sem distinção de regime 

de retribuição pecuniária, conforme art. 39, enfatizando que esse conflito 

de normas deve ser analisado de maneira ponderada e razoável, sendo 

que o sistema remuneratório por subsídio decorre de norma mais recente 

e de caráter específico, que sobressai a regra geral, de modo que o 

cálculo da gratificação natalina deve incidir sobre o subsídio. Enfatizou 

que os servidores representados pelo sindicato são regidos pela lei n. 

3.797/2012, possuindo regra específica de remuneração em parcela 

única, que veda o acréscimo de vantagens pecuniária, sob pena de 

implicar na incorporação de duas categorias remuneratórias, ressaltando 

que o STF entendeu pela não aplicação do princípio da irredutibilidade 

sobre alteração na forma de cálculo de gratificações. Ao final, pugnou 

pela improcedência do pleito, a fim de que fosse reconhecida a 

constitucionalidade da Lei Municipal n. 4.300/2017. 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. No que se refere ao 

pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade da Lei 

Complementar n. 4.300/2017 por suposta violação ao preceito 

constitucional contido no art. 7º, VIII, da Constituição Federal, impende 

salientar que, segundo Rui Barbosa, “a inconstitucionalidade não se aduz 

como alvo da ação, mas apenas como subsídio à justificação do direito, 

cuja reivindicação se discute, uma vez que o remédio judicial contra os 

atos inconstitucionais, ou ilegais da autoridade política não se deve pleitear 

por ação direta ou principal”[1]. De acordo com esse entendimento, o juízo 

de primeiro grau deve analisar a constitucionalidade da lei se a decisão 

prévia da questão for indispensável ao julgamento do mérito, ou seja, o 

objetivo precípuo da declaração de inconstitucionalidade deve ser o de 

afastar a incidência da norma. No mesmo sentido: “O controle de 

constitucionalidade concreto ou incidental, tal como desenvolvido no 

Direito brasileiro, é exercido por qualquer órgão judicial, no curso de 

processo de sua competência. A decisão, “que não é feita sobre o objeto 

principal da lide, mas sim sobre questão prévia, indispensável ao 

julgamento do mérito”, tem o condão, apenas, de afastar a incidência da 

norma viciada. (...) A questão de constitucionalidade deve ser suscitada 

pelas partes ou pelo Ministério Público, podendo vir a ser reconhecida ex 

officio pelo juiz ou tribunal.”[2] Ainda, nas palavras de Carlos Alberto Lúcio 

Bittencourt: “o juiz deve abster-se de se manifestar sobre a 

inconstitucionalidade toda vez que, sem isso, possa julgar a causa e 

restaurar o direito violado” (...) “sempre que, legitimamente, o exame da 

constitucionalidade se apresente útil ou conveniente para a decisão da 

causa, não devem os Tribunais fugir à tese”[3]. Conclui-se, portanto, que a 

inconstitucionalidade suscitada deve ter relevância para o julgamento da 

lide, não podendo o juízo, nesse caso, abster-se de analisar o incidente 

levantado pela parte. Mesmo porque o reconhecimento da 

inconstitucionalidade pode ser efetuado ex oficio pelo juiz, no exercício do 

controle concreto, dispensando-se, assim, a necessidade de ação própria 

de declaração da inconstitucionalidade ou outra, como argumenta o 

requerido em seu pronunciamento, a menos que a ação ora intentada 

objetivasse exatamente esse declaração, diferentemente do que se vê 

aqui, onde pleiteia, enfim, a anulação do ato jurídico, apenas com o 

reconhecimento incidental da inconstitucionalidade. No caso dos autos, 

como visto no relatório acima, a parte autora objetiva ver declarada a 

inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n. 4.300/2017, que 

alterou o método de cálculo da gratificação natalina, deixando de 

considerar a remuneração integral e considerando apenas o valor do 

subsídio, ao argumento de que houve redução salarial dos servidores da 

categoria. Vê-se, portanto, que o pedido incidental se mostra útil e 

conveniente ao resultado do processo, impondo-se, dessa forma, a sua 

análise, cumprindo assinalar que, à primeira vista, a referida norma, que 

aplicou novo texto da Lei Complementar 1.164/91, ao tomar por base de 

cálculo para pagamento da gratificação natalina o “subsídio”, parece ter 

ferido a norma constitucional que prevê o pagamento do décimo terceiro 

salário com base na “remuneração integral” ou no “valor da 

aposentadoria”. De acordo com o que se vê dos autos, a referida lei, tida 

como inconstitucional alterou a Lei Municipal n. 1.164/91, mais 

pontualmente o artigo 73, parágrafo único do art. 74 e o artigo 75, ao 

estabelecer que “A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze 

avos) do subsídio a que o servidor fizer jus ao mês de novembro, por mês 

de exercício, no respectivo ano” (art. 73) e que “Juntamente com a 

remuneração de junho será paga, como adiantamento da gratificação 

natalina, metade do subsídio no mês se requerido até 31 de janeiro do ano” 

(art. 74, parágrafo único). As modificações não pararam por ai, segundo o 

novo art. 75, “O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina 

proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre o subsídio do 
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mês da exoneração.” Vê-se, pois, que as referidas alterações na forma 

de pagamento do décimo terceiro salário revelam contradição com o texto 

da Constituição Federal, que assim preconiza: “Art. 7º São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: (...) VIII - décimo terceiro salário com base na 

remuneração integral ou no valor da aposentadoria;” (destaquei) Nenhuma 

é a dúvida de que o destacado direito se estende aos servidores públicos, 

por conta do disposto no art. 39, § 3º, da Carta Maior: “Art. 39. A União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política 

de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores 

designados pelos respectivos Poderes. (...) § 3º Aplica-se aos servidores 

ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, 

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer 

requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o 

exigir.”. Aliás, a própria Lei Municipal n. 1.164/91, em seu art. 48[4], define 

a remuneração como sendo a somatória do vencimento do cargo efetivo 

acrescido das vantagens pecuniárias, do modo que a “remuneração 

integral” referida na Constituição Federal, por óbvio, inclui o subsídio mais 

as referidas vantagens. Portanto, nenhuma dúvida resta de que a Lei n. 

4.300/2017 feriu a carta magna, ao suprimir da gratificação natalina 

algumas verbas salariais não incluídas no subsídio, reduzindo, dessa 

forma, o valor do benefício do servidor. Oportuno transcrever aqui 

julgados que traduzem o mesmo entendimento acima de que o décimo 

terceiro salário incidir sobre a remuneração integral do trabalhador 

“mutatis mutandis”: “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL - SUSPENSÃO 

DO JULGAMENTO À CONTA DE MANDADO DE INJUNÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - GRATIFICAÇÃO NATALINA - DIFERENÇA 

DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA - 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL E ESTATUTÁRIA - ART. 81, § 1º DA LEI 

MUNICIPAL Nº 214/2001 C/C ART. 7º, VIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL - EXCLUSÃO, NO CASO 

CONCRETO, DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO EM VALOR CORRESPONDENTE A 50% 

DO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 20, §§ 3º 

E 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - QUESTÃO DE BAIXA 

COMPLEXIDADE C/C ALONGADO PROCESSUAL - PROPORCIONALIDADE - 

REDUÇÃO - CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - 

ENTENDIMENTO DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA - JUROS 

MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS 

APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - PERÍODO ANTERIOR - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - PARCELAS REMUNERATÓRIAS - INPC - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A ausência 

identidade de objeto e causa de pedir entre ações infirma a hipótese de 

suspensão do julgamento de feito já sentenciado. A base de cálculo para 

o 13º salário é a remuneração integral, assim entendido o vencimento mais 

as vantagens permanentes instituídas por lei. Consoante entendimento do 

STJ, para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, 

os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA desde o vencimento de cada 

parcela até o devido pagamento, e com a aplicação de juros de 6% ao 

ano, contados da citação válida, até a data da nova redação do art.1º-F 

da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 em 30/06/2009, quando 

deverão ser aplicados os índices oficiais da caderneta de poupança. A 

condenação contra a Fazenda Pública atrai aplicação do art. 20, §§ 3º e 

4º, do CPC, devendo a fixação dos honorários advocatícios pautar-se nos 

critérios de equidade e proporcionalidade.” (TJMT - Apelação / Remessa 

Necessária 93167/2014 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.10.2015, p. DJE 29.10.2015) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. GIEFS. 

INCIDÊNCIA NO DÉCIMO TERCEIRO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DOS 

EMBARGOS. Constatada a existência de um dos vícios elencados no art. 

1.022 do Código de Processo Civil ou erro material no acórdão, os 

embargos devem ser acolhidos para sanar a irregularidade. "O art. 7º, VIII, 

da Constituição Federal, que se aplica aos servidores públicos em razão 

da previsão específica no art. 39, § 3º, em consonância com o art. 6º da 

Lei Estadual nº 9.729/88, determina que o décimo terceiro seja calculado 

com base na remuneração integral, devendo ser reconhecida a incidência 

da gratificação de incentivo à eficientização dos servidores (GIEFS) para 

cálculo da gratificação natalina." (TJMG, Inc Unif Jurisprudência 

1.0024.10.090327-7/002, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 1ª Câmara 

Unif. Jurisp. Cível, julgamento em 19/06/2013, publicação da súmula em 

01 /07 /2013 ) ”  (TJMG -  E m b a r g o s  d e  D e c l a r a ç ã o - C v 

1.0433.15.001806-0/002 – Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Belizário de j. 

31.7.2018, p. 6.8.2018) “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL 

INTEGRANTE DO PODER JUDICIÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. 

INCIDÊNICA SOBRE A GRATIFICAÇÃO PELA ATUAÇÃO NAS SESSÕES 

NOTURNAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. POSSIBILIDADE. O art. 104 da 

Lei Complementar n. 10.098/1994, estabelece que a base de cálculo da 

gratificação natalina é a remuneração integral a que o servidor fizer jus 

nomes de dezembro. Já o art. 76 do mesmo diploma legal, prevê que a 

remuneração “é o vencimento do cargo acrescido das vantagens 

pecuniárias estabelecidas em lei.” (...)” (TJRS – Recurso Inominado n. 

71007210867 – Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Laura 

de Borba Maciel Fleck, j. 25.9.2018) Com se vê, é assente na 

jurisprudência o entendimento de que a gratificação natalina deve ser 

calculada com base na remuneração integral do servidor, em consonância 

com os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. Nesse passo, 

nenhuma dúvida resta de que a Lei Complementar n. 4.300/2017 feriu o 

art. 7º, XVIII e 39, § 3º, da Constituição Federal ao modificar a base de 

cálculo do décimo terceiro salário de seus servidores para incidir apenas 

sobre o subsídio, devendo ser afastada a sua incidência. Diante do 

exposto, incidenter tantum, declaro a inconstitucionalidade da Lei 

Complementar Municipal n. 4.300/2017 e julgo procedente o pedido 

formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, a 

fim de que seja mantida a base de cálculo da gratificação natalina, 

conforme “remuneração integral do servidor”, nos termos do art. 7º, XVIII, 

da Constituição Federal em consonância com o texto original do art. 73, da 

Lei Municipal n. 1.164/1991, condenando o Município de Várzea Grande ao 

pagamento de eventual diferença salarial decorrente na aplicação da 

referida norma, a ser apurada em liquidação de sentença, declarando 

extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termo do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo interposição de 

recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] Rui Barbosa, “Os 

atos inconstitucionais do Congresso e do Executivo”, in Trabalhos 

Jurídicos, Rio de Janeiro, Casa de Rui Barbosa, 1962, pg. 82 [2] MENDES, 

Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de direito 

Constitucional, 7ª ed., 2012, pg. 1.171-1172. [3] Carlos Alberto Lúcio 

Bittencourt, O controle jurisdicional da constitucionalidade das Leis, 2ª ed., 

pp. 116-118. [4] Art. 48 – Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, 

acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, 

previstas em lei.”

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000428-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – 

SINTEP, pessoa jurídica de direito privado, qualificado, propôs “Ação Civil 

Pública de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória com Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência Antecipada” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, igualmente qualificado, alegando, em síntese, ter o requerido 

publicado a Lei Complementar 4.300/2017, que altera o método de cálculo 

da gratificação natalina, não mais considerando a remuneração integral, 

mas o subsídio dos servidores, ferindo, assim, a segurança jurídica 

garantida na Constituição Federal. Alegou que a recente alteração é 

inconstitucional por violar o disposto nos arts. 2º, X e 37º, VX, da Carta 

Magna, pugnando, em antecipação de tutela, que o requerido fosse 

compelido a efetuar o cálculo e o respectivo pagamento do 13º salário 

com base na remuneração integral dos servidores, englobando, assim, 

todas as verbas de natureza salarial, sob pena de multa, 

fundamentando-se, ainda, em outras decisões proferidas por este juízo e 

pelo juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública desta Comarca, que 

suspenderam os efeitos da Lei Complementar n. 4.300/2017. Finalizou 

requerendo a declaração incidental da inconstitucionalidade da referida lei 

e, no mérito, fosse o réu compelido a efetuar o cálculo e pagamento do 
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13º salário dos servidores não apenas com base no subsídio, mas em 

todas as verbas de natureza salarial (gratificações). O pedido veio 

acompanhado de diversos documentos. A antecipação de tutela foi 

indeferida. Em contestação, o réu alegou haver omissão e contradição 

com a legislação de regência, uma vez que os servidores representados 

pelo sindicato estão submetidos ao sistema remuneratório de “subsídio”, 

sem vedado qualquer acréscimo de vantagem variável. Discorreu sobre 

os sistemas remuneratórios remuneração ou vencimento e subsídio, 

afirmando que o primeiro é o montante percebido pelo servidor público a 

título de vencimento e de vantagens, enquanto que o segundo é aquele 

fixado em parcela única, vedado qualquer acréscimo, ou seja, este 

substitui aquele, sendo que apesar disso, a Constituição Federal outorga 

outros direito aos ocupantes de cargos públicos, sem distinção de regime 

de retribuição pecuniária, conforme art. 39, enfatizando que esse conflito 

de normas deve ser analisado de maneira ponderada e razoável, sendo 

que o sistema remuneratório por subsídio decorre de norma mais recente 

e de caráter específico, que sobressai a regra geral, de modo que o 

cálculo da gratificação natalina deve incidir sobre o subsídio. Enfatizou 

que os servidores representados pelo sindicato são regidos pela lei n. 

3.797/2012, possuindo regra específica de remuneração em parcela 

única, que veda o acréscimo de vantagens pecuniária, sob pena de 

implicar na incorporação de duas categorias remuneratórias, ressaltando 

que o STF entendeu pela não aplicação do princípio da irredutibilidade 

sobre alteração na forma de cálculo de gratificações. Ao final, pugnou 

pela improcedência do pleito, a fim de que fosse reconhecida a 

constitucionalidade da Lei Municipal n. 4.300/2017. 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. No que se refere ao 

pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade da Lei 

Complementar n. 4.300/2017 por suposta violação ao preceito 

constitucional contido no art. 7º, VIII, da Constituição Federal, impende 

salientar que, segundo Rui Barbosa, “a inconstitucionalidade não se aduz 

como alvo da ação, mas apenas como subsídio à justificação do direito, 

cuja reivindicação se discute, uma vez que o remédio judicial contra os 

atos inconstitucionais, ou ilegais da autoridade política não se deve pleitear 

por ação direta ou principal”[1]. De acordo com esse entendimento, o juízo 

de primeiro grau deve analisar a constitucionalidade da lei se a decisão 

prévia da questão for indispensável ao julgamento do mérito, ou seja, o 

objetivo precípuo da declaração de inconstitucionalidade deve ser o de 

afastar a incidência da norma. No mesmo sentido: “O controle de 

constitucionalidade concreto ou incidental, tal como desenvolvido no 

Direito brasileiro, é exercido por qualquer órgão judicial, no curso de 

processo de sua competência. A decisão, “que não é feita sobre o objeto 

principal da lide, mas sim sobre questão prévia, indispensável ao 

julgamento do mérito”, tem o condão, apenas, de afastar a incidência da 

norma viciada. (...) A questão de constitucionalidade deve ser suscitada 

pelas partes ou pelo Ministério Público, podendo vir a ser reconhecida ex 

officio pelo juiz ou tribunal.”[2] Ainda, nas palavras de Carlos Alberto Lúcio 

Bittencourt: “o juiz deve abster-se de se manifestar sobre a 

inconstitucionalidade toda vez que, sem isso, possa julgar a causa e 

restaurar o direito violado” (...) “sempre que, legitimamente, o exame da 

constitucionalidade se apresente útil ou conveniente para a decisão da 

causa, não devem os Tribunais fugir à tese”[3]. Conclui-se, portanto, que a 

inconstitucionalidade suscitada deve ter relevância para o julgamento da 

lide, não podendo o juízo, nesse caso, abster-se de analisar o incidente 

levantado pela parte. Mesmo porque o reconhecimento da 

inconstitucionalidade pode ser efetuado ex oficio pelo juiz, no exercício do 

controle concreto, dispensando-se, assim, a necessidade de ação própria 

de declaração da inconstitucionalidade ou outra, como argumenta o 

requerido em seu pronunciamento, a menos que a ação ora intentada 

objetivasse exatamente esse declaração, diferentemente do que se vê 

aqui, onde pleiteia, enfim, a anulação do ato jurídico, apenas com o 

reconhecimento incidental da inconstitucionalidade. No caso dos autos, 

como visto no relatório acima, a parte autora objetiva ver declarada a 

inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n. 4.300/2017, que 

alterou o método de cálculo da gratificação natalina, deixando de 

considerar a remuneração integral e considerando apenas o valor do 

subsídio, ao argumento de que houve redução salarial dos servidores da 

categoria. Vê-se, portanto, que o pedido incidental se mostra útil e 

conveniente ao resultado do processo, impondo-se, dessa forma, a sua 

análise, cumprindo assinalar que, à primeira vista, a referida norma, que 

aplicou novo texto da Lei Complementar 1.164/91, ao tomar por base de 

cálculo para pagamento da gratificação natalina o “subsídio”, parece ter 

ferido a norma constitucional que prevê o pagamento do décimo terceiro 

salário com base na “remuneração integral” ou no “valor da 

aposentadoria”. De acordo com o que se vê dos autos, a referida lei, tida 

como inconstitucional alterou a Lei Municipal n. 1.164/91, mais 

pontualmente o artigo 73, parágrafo único do art. 74 e o artigo 75, ao 

estabelecer que “A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze 

avos) do subsídio a que o servidor fizer jus ao mês de novembro, por mês 

de exercício, no respectivo ano” (art. 73) e que “Juntamente com a 

remuneração de junho será paga, como adiantamento da gratificação 

natalina, metade do subsídio no mês se requerido até 31 de janeiro do ano” 

(art. 74, parágrafo único). As modificações não pararam por ai, segundo o 

novo art. 75, “O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina 

proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre o subsídio do 

mês da exoneração.” Vê-se, pois, que as referidas alterações na forma 

de pagamento do décimo terceiro salário revelam contradição com o texto 

da Constituição Federal, que assim preconiza: “Art. 7º São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: (...) VIII - décimo terceiro salário com base na 

remuneração integral ou no valor da aposentadoria;” (destaquei) Nenhuma 

é a dúvida de que o destacado direito se estende aos servidores públicos, 

por conta do disposto no art. 39, § 3º, da Carta Maior: “Art. 39. A União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política 

de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores 

designados pelos respectivos Poderes. (...) § 3º Aplica-se aos servidores 

ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, 

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer 

requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o 

exigir.”. Aliás, a própria Lei Municipal n. 1.164/91, em seu art. 48[4], define 

a remuneração como sendo a somatória do vencimento do cargo efetivo 

acrescido das vantagens pecuniárias, do modo que a “remuneração 

integral” referida na Constituição Federal, por óbvio, inclui o subsídio mais 

as referidas vantagens. Portanto, nenhuma dúvida resta de que a Lei n. 

4.300/2017 feriu a carta magna, ao suprimir da gratificação natalina 

algumas verbas salariais não incluídas no subsídio, reduzindo, dessa 

forma, o valor do benefício do servidor. Oportuno transcrever aqui 

julgados que traduzem o mesmo entendimento acima de que o décimo 

terceiro salário incidir sobre a remuneração integral do trabalhador 

“mutatis mutandis”: “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL - SUSPENSÃO 

DO JULGAMENTO À CONTA DE MANDADO DE INJUNÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - GRATIFICAÇÃO NATALINA - DIFERENÇA 

DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA - 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL E ESTATUTÁRIA - ART. 81, § 1º DA LEI 

MUNICIPAL Nº 214/2001 C/C ART. 7º, VIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL - EXCLUSÃO, NO CASO 

CONCRETO, DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO EM VALOR CORRESPONDENTE A 50% 

DO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 20, §§ 3º 

E 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - QUESTÃO DE BAIXA 

COMPLEXIDADE C/C ALONGADO PROCESSUAL - PROPORCIONALIDADE - 

REDUÇÃO - CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - 

ENTENDIMENTO DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA - JUROS 

MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS 

APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - PERÍODO ANTERIOR - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - PARCELAS REMUNERATÓRIAS - INPC - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A ausência 

identidade de objeto e causa de pedir entre ações infirma a hipótese de 

suspensão do julgamento de feito já sentenciado. A base de cálculo para 

o 13º salário é a remuneração integral, assim entendido o vencimento mais 

as vantagens permanentes instituídas por lei. Consoante entendimento do 

STJ, para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, 

os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA desde o vencimento de cada 

parcela até o devido pagamento, e com a aplicação de juros de 6% ao 

ano, contados da citação válida, até a data da nova redação do art.1º-F 

da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 em 30/06/2009, quando 

deverão ser aplicados os índices oficiais da caderneta de poupança. A 

condenação contra a Fazenda Pública atrai aplicação do art. 20, §§ 3º e 

4º, do CPC, devendo a fixação dos honorários advocatícios pautar-se nos 

critérios de equidade e proporcionalidade.” (TJMT - Apelação / Remessa 
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Necessária 93167/2014 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.10.2015, p. DJE 29.10.2015) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. GIEFS. 

INCIDÊNCIA NO DÉCIMO TERCEIRO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DOS 

EMBARGOS. Constatada a existência de um dos vícios elencados no art. 

1.022 do Código de Processo Civil ou erro material no acórdão, os 

embargos devem ser acolhidos para sanar a irregularidade. "O art. 7º, VIII, 

da Constituição Federal, que se aplica aos servidores públicos em razão 

da previsão específica no art. 39, § 3º, em consonância com o art. 6º da 

Lei Estadual nº 9.729/88, determina que o décimo terceiro seja calculado 

com base na remuneração integral, devendo ser reconhecida a incidência 

da gratificação de incentivo à eficientização dos servidores (GIEFS) para 

cálculo da gratificação natalina." (TJMG, Inc Unif Jurisprudência 

1.0024.10.090327-7/002, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 1ª Câmara 

Unif. Jurisp. Cível, julgamento em 19/06/2013, publicação da súmula em 

01 /07 /2013 ) ”  (TJMG -  E m b a r g o s  d e  D e c l a r a ç ã o - C v 

1.0433.15.001806-0/002 – Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Belizário de j. 

31.7.2018, p. 6.8.2018) “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL 

INTEGRANTE DO PODER JUDICIÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. 

INCIDÊNICA SOBRE A GRATIFICAÇÃO PELA ATUAÇÃO NAS SESSÕES 

NOTURNAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. POSSIBILIDADE. O art. 104 da 

Lei Complementar n. 10.098/1994, estabelece que a base de cálculo da 

gratificação natalina é a remuneração integral a que o servidor fizer jus 

nomes de dezembro. Já o art. 76 do mesmo diploma legal, prevê que a 

remuneração “é o vencimento do cargo acrescido das vantagens 

pecuniárias estabelecidas em lei.” (...)” (TJRS – Recurso Inominado n. 

71007210867 – Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Laura 

de Borba Maciel Fleck, j. 25.9.2018) Com se vê, é assente na 

jurisprudência o entendimento de que a gratificação natalina deve ser 

calculada com base na remuneração integral do servidor, em consonância 

com os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. Nesse passo, 

nenhuma dúvida resta de que a Lei Complementar n. 4.300/2017 feriu o 

art. 7º, XVIII e 39, § 3º, da Constituição Federal ao modificar a base de 

cálculo do décimo terceiro salário de seus servidores para incidir apenas 

sobre o subsídio, devendo ser afastada a sua incidência. Diante do 

exposto, incidenter tantum, declaro a inconstitucionalidade da Lei 

Complementar Municipal n. 4.300/2017 e julgo procedente o pedido 

formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, a 

fim de que seja mantida a base de cálculo da gratificação natalina, 

conforme “remuneração integral do servidor”, nos termos do art. 7º, XVIII, 

da Constituição Federal em consonância com o texto original do art. 73, da 

Lei Municipal n. 1.164/1991, condenando o Município de Várzea Grande ao 

pagamento de eventual diferença salarial decorrente na aplicação da 

referida norma, a ser apurada em liquidação de sentença, declarando 

extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termo do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo interposição de 

recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] Rui Barbosa, “Os 

atos inconstitucionais do Congresso e do Executivo”, in Trabalhos 

Jurídicos, Rio de Janeiro, Casa de Rui Barbosa, 1962, pg. 82 [2] MENDES, 

Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de direito 

Constitucional, 7ª ed., 2012, pg. 1.171-1172. [3] Carlos Alberto Lúcio 

Bittencourt, O controle jurisdicional da constitucionalidade das Leis, 2ª ed., 

pp. 116-118. [4] Art. 48 – Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, 

acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, 

previstas em lei.”

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005435-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERACI BARBOSA MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005435-56.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: GERACI BARBOSA MARTINS FERREIRA 

Requerido: REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar 

contrarrazões ao recurso tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 4 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001691-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA BRITO DA SILVA (AUTOR(A))

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. VANUSA BRITO DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Enquadramento 

Classe e Promoção e Cobrança de Diferenças de Vencimentos com 

Pedido Liminar” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande desde 23.4.2012, exercendo o cargo de Técnico de 

Desenvolvimento Educacional, conforme documentos juntados aos autos. 

Relatou que seu salário atual é de R$ 1.071,20 (um mil, setenta e um reais 

e vinte centavos), referente ao nível 1, classe A, conforme holerite em 

anexo, sendo que, de acordo com o tempo de serviço que possui somado 

à sua qualificação profissional (graduação/nível superior), deveria estar 

enquadrada no nível 2, classe B, com salário de R$ 1.958,69 (um mil, 

novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos). Disse 

ter pleiteado administrativamente a sua progressão em 22.5.2015, porém o 

pedido nunca foi apreciado, o que lhe tem causado prejuízo financeiro, já 

que seu salário vem sendo pago a menor. Pugnou, em sede liminar, fosse 

o réu compelido a efetuar o seu enquadramento, no prazo de 5 (cinco) 

dias, ou analisar o pedido administrativo. A inicial veio acompanhada de 

documentos. O pleito antecipatório foi parcialmente deferido, no sentido de 

que o réu procedesse à análise do pedido da servidora. Apesar de citado, 

o réu não contestou o pleito (pg. 58). 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, por não ter o réu 

contestado o pleito, mesmo devidamente citado, declaro-o revel por 

ausência de contestação. Contudo, por se tratar de ente público municipal, 

não há se falar em aplicação do art. 344 do CPC, por versar a causa 

sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC). Quanto ao mérito, 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 2, a partir de 23.4.2015 e na classe B, a partir de 

22.5.2015, 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 
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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 

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 
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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 23.4.2012, alcançando 3 

anos de serviço em 23.4.2015, de modo que deveria ter sido elevada para 

o nível 2 desde essa data. De igual modo, quando do seu requerimento 

administrativo, em 25.5.2015 (pg. 41), ela já possuía nível superior, 

segundo se infere do certificado de conclusão do Curso de Ciências 

Biológicas – Licenciatura – Bacharelado em Ecologia, de 28.2.2011 (pg. 

21). 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 2 a partir de 23.4.2015 e na classe B a partir de 

25.5.2015 (data do requerimento administrativo), bem como ao pagamento 

dos 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[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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002303-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONY MARIA SELLA (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, IVONY MARIA SELLA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Pensão por Morte” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

– INSS, Autarquia Federal, pois, segundo alega, faz jus ao recebimento do 

benefício previdenciário, em razão do falecimento do Sr. Rubens Arno 

Sella, seu esposo. Diz ter sido companheira do falecido à época do óbito 

deste, relatando que pleiteou administrativamente a concessão do 

benefício, contudo o INSS indeferiu seu pedido. Pugna, assim, pela 

procedência do pleito, com a implantação do benefício desde a data do 

requerimento administrativo. 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 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. Juntou 

extrato previdenciário. Em impugnação, a autora refuta todo o alegado na 

contestação. Colhidos o depoimento da testemunha arrolada e da autora, 

encerrou-se a instrução, tendo a parte autora reiterado os termos da 

inicial. O réu não compareceu ao ato. É a síntese do necessário. Decido. 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 a 

norma inserta no art. 74 e seus incisos da Lei n. 8.213/91 (Previdência 

Social), a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 

segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, 

quando requerida até 90 (noventa) dias depois deste; do requerimento, 

quando requerida após o prazo de 90 dias; e, por último, da decisão 

judicial, no caso de morte presumida. Tal benefício está subordinado à 

demonstração da condição de dependente do segurado que, segundo o 
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disposto no art. 16, da referida Lei, são: I) cônjuge, companheira, 

companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido; II) os pais e III) o irmão não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido. No caso em 

apreço, a autora era esposa do falecido, segundo se infere na certidão de 

casamento ocorrido em 6.1.1962 (Id. 12421868), presumindo-se disso a 

sua dependência econômica. A prova testemunhal, por sua vez, coerente 

e robusta, confirma o teor da referida certidão, vez que a testemunha 

ouvida em juízo afirmou que a autora e o falecido viveram juntos como 

marido e mulher até o óbito. No tocante à qualidade de segurado, 

observa-se que, no presente caso, o de cujus manteve a qualidade de 

segurado da Previdência Pública quando do seu falecimento, ocorrido em 

3.6.2012, no qual se verifica que sua última contribuição foi em 31.5.2012, 

ou seja, dentro do prazo de 6 (seis) meses, de acordo com o inciso VI, do 

art. 15, da Lei 8.213/91. Presente, portanto, a comprovação de que o 

falecido mantinha a qualidade de segurado quando de seu óbito, requisito 

para a concessão do benefício de pensão por morte. A jurisprudência 

pátria, ao enfrentar casos semelhantes, tem compreendido pela 

procedência da ação, conforme se infere dos seguintes julgados “mutatis 

mutandis”: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. ÓBITO. 

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. QUALIDADE DE SEGURADO. DESEMPREGO. 

COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TUTELA ESPECÍFICA. 1. A 

concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do 

evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do falecido e da 

condição de dependente de quem objetiva a pensão. 2. É considerada 

presumida a dependência econômica do cônjuge, companheiro (a) e do 

filho menor de 21 anos ou inválido, nos termos do art. 16, I, § 4º, da Lei nº 

8.213/91. 3. A situação de desemprego, que autoriza a prorrogação do 

período de graça, pode ser comprovada por qualquer meio de prova, e 

não apenas pelo registro em órgão do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Precedentes. 4. Comprovado que o falecido estava desempregado após o 

término do último vínculo empregatício, ele detinha qualidade de segurado 

quando veio a óbito, fazendo a parte autora jus à pensão por morte 

requerida desde a data do falecimento. (...)” (TRF-4 – AC/RS 

50006707920174047122 – Quinta Turma, Rela. Juíza Federal Gisele 

Lemke, j. 25.9.2018, p. e-DJF-4 de 24.10.2018 - destaquei). 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DE 

COMPANHEIRO APÓS A LEI Nº 9.528/97. UNIÃO ESTÁVEL 

COMPROVADA. I- Os documentos juntados aos autos, somados aos 

depoimentos testemunhais, constituem um conjunto harmônico, apto a 

formar a convicção no sentido de que a parte autora era companheira do 

falecido até a data do óbito. (...)”. (TRF-3 – AP/SP 00022540620154036141 

– Oitava Turma, Des. Federal Newton de Lucca, j. 21/05/2018, p. e-DJF-3 

de 06/06/2018 - destaquei). “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

ARTIGOS 74 E SEGUINTES DA LEI 8.213/91. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ISENÇÃO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 1. A pensão por morte é benefício 

previdenciário concedido aos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, nos termos do artigo 74 da Lei nº 8.213/91. 2. 

Comprovada a dependência econômica da parte autora em relação ao de 

cujus, nos termos do § 4º do artigo 16 da Lei nº nº 8.213/91, uma vez que 

restou comprovada a união estável, conforme prova documental e prova 

oral produzidas, que demonstram a união estável da autora com o 

segurado falecido, uma vez que se apresentavam como casal unido pelo 

matrimônio, restando cumprida a exigência do § 3º do artigo 16 da Lei nº 

8.213/91. (...)”. (TRF-3 – AP/SP 00009764120124036119 – Décima Turma, 

Des. Federal Lucia Ursaia, j. 22/05/2018, p. e-DJF-3 de 30/05/2018 - 

destaquei). Já o réu não apresentou qualquer prova capaz de 

desconstituir os fatos narrados pela autora e por sua testemunha, 

enquanto que esta se desincumbiu de seu mister ao comprovar os fatos 

constitutivos do direito em que se funda a ação através de documentos, 

que foram concebidos como início razoável de prova material, bem como 

corroborados por prova testemunhal, fazendo, portanto, jus ao benefício. 

Por fim, considerando o teor das provas produzidas, que torna evidente a 

presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em 

conta a condição da autora de pessoa humilde e hipossuficiente, assim 

como a natural demora na implantação do benefício, só possível, em regra, 

com o trânsito em julgado da decisão concessiva do benefício, tenho como 

pertinente o pedido de antecipação da tutela de urgência formulado nos 

autos, ante a constatação do perigo de dano. Assim, o deferimento da 

medida é providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 

473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a 

implantação do benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do 

decurso do prazo recursal. Diante do exposto, com suporte no art. 74, II, 

da Lei n. 8.213/91, julgo procedente o pedido formulado nesta ação, 

condenando o requerido a conceder à requerente, o benefício de pensão 

por morte, equivalente a 1 (um) salário mínimo, a partir da data do 

requerimento administrativo (11.3.2016), bem como o abono anual previsto 

no art. 40 da referida lei. Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos 

termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte 

requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem 

prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, 

atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu 

o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[1] 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. Deixo de condenar o requerido no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda (art. 

3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos 

honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação 

do julgado, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 

2º e 4º, II do CPC. Recorro de ofício (Súmula 490 do STJ). Em obediência 

aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Ivony Maria Sella, portadora do 

CPF n. 474.374.809-72; 2. Filiação: Olivio Caregnato e Conceição Curcio 

Caregnato; 3. Benefício Concedido: Pensão por Morte; 4. Data inicial do 

Benefício: 11.3.2016. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias da 

intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões no 

prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 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: 1007537-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

CLEIDE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, CLEIDE ALVES DE SOUZA, qualificada 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 trabalhadora rural, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. 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 conforme Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e 

com o 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. Juntou extrato previdenciário. 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. 

Inicialmente, sobre a prejudicial de mérito sustentada pelo réu, impõe-se 

esclarecer que não há se falar em prescrição quinquenal, tendo em vista 
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que o pedido administrativo é de 23.2.2017 (Id. 10135782) e a ação foi 

proposta em 3.10.2017, não tendo transcorrido o quinquênio alegado. Fica, 

portanto, afastada a prejudicial. Quanto ao mérito, cumpre assinalar que 

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, 59 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 16 anos, 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 RECURSOESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME 

DEECONOMIA 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 

suficiente da atividade rurícola da parte requerente nos documentos 

anexados com a peça primeira, em especial a sua a sua certidão de 

casamento, onde se vê averbado o início da prova material, consistente na 

profissão de lavrador do marido, condição que, em tese, se estende à 

esposa. Todavia, durante a oitiva das testemunhas, constatou-se que 

apesar de ambas terem afirmado que conheceram a autora há mais de 20 

(vinte) anos, na realidade, elas não conviveram com ela durante todo esse 

período, pois esse convívio foi apenas no Município de Quatro Marcos/MT 

e desde que de lá saíram, não souberam se ela exerceu alguma atividade 

urbana, tendo a Sra. Aparecida afirmado que de lá saiu em há 15 (quinze) 

anos e a Sra. Maria há 35 (trinta e cinco) anos. Não bastasse isso, o 

extrato do CNIS carreado aos autos pelo réu traz diversos registros 

urbanos em nome do esposo da autora, desconstituindo, assim, as 

alegações desta de que merece aposentar-se como trabalhadora rural, 

vez que a atividade por ela desenvolvida juntamente com a família não era 

exclusivamente rural, uma vez que o seu marido, ao buscar o sustento no 

trabalho urbano, descaracterizou a agricultura em regime de economia 

familiar. 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-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1007537-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

CLEIDE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, CLEIDE ALVES DE SOUZA, qualificada 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 trabalhadora rural, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. 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 conforme Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e 

com o 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. Juntou extrato previdenciário. 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. 

Inicialmente, sobre a prejudicial de mérito sustentada pelo réu, impõe-se 

esclarecer que não há se falar em prescrição quinquenal, tendo em vista 

que o pedido administrativo é de 23.2.2017 (Id. 10135782) e a ação foi 

proposta em 3.10.2017, não tendo transcorrido o quinquênio alegado. Fica, 

portanto, afastada a prejudicial. Quanto ao mérito, cumpre assinalar que 

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, 59 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 16 anos, 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 RECURSOESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME 

DEECONOMIA 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 

suficiente da atividade rurícola da parte requerente nos documentos 

anexados com a peça primeira, em especial a sua a sua certidão de 

casamento, onde se vê averbado o início da prova material, consistente na 

profissão de lavrador do marido, condição que, em tese, se estende à 

esposa. Todavia, durante a oitiva das testemunhas, constatou-se que 

apesar de ambas terem afirmado que conheceram a autora há mais de 20 

(vinte) anos, na realidade, elas não conviveram com ela durante todo esse 

período, pois esse convívio foi apenas no Município de Quatro Marcos/MT 

e desde que de lá saíram, não souberam se ela exerceu alguma atividade 

urbana, tendo a Sra. Aparecida afirmado que de lá saiu em há 15 (quinze) 

anos e a Sra. Maria há 35 (trinta e cinco) anos. Não bastasse isso, o 

extrato do CNIS carreado aos autos pelo réu traz diversos registros 

urbanos em nome do esposo da autora, desconstituindo, assim, as 

alegações desta de que merece aposentar-se como trabalhadora rural, 

vez que a atividade por ela desenvolvida juntamente com a família não era 

exclusivamente rural, uma vez que o seu marido, ao buscar o sustento no 

trabalho urbano, descaracterizou a agricultura em regime de economia 

familiar. 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, 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001610-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANGELICA RIBEIRO E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Visto... ANGELICA RIBEIRO E SILVA, qualificada nos autos em epígrafe, 

propôs “Ação de Obrigação de Fazer, Cumulada Com Cobrança de 

Diferenças de Vencimentos” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

pessoa jurídica de direito público interno, igualmente qualificado, 

objetivando, em síntese, a implantação do ajuste salarial no percentual de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da conversão 

do cruzeiro real para a URV do ano de 1994. Argumenta que a URV foi 

instituída pela Medida Provisória n. 434/94 e, na sequência convertida na 

Lei ordinária n. 8.880/94, medida esta que promoveu a transição da moeda 

do Cruzeiro Real para o Real, dessa forma, visou assegurar o valor 

monetário da moeda corrente, estabelecendo por tabela diária os valores 

da Unidade Real de Valor (URV). Afirma que, embora tenham sido 

estabelecidos critérios legais específicos, inclusive para a conversão dos 

vencimentos dos servidores públicos, o requerido acabou por tomar como 

base de conversão o último dia de competência do período (último dia do 

mês), quando o correto é tomar por base de cálculo o dia do efetivo 

pagamento dos vencimentos, ensejando, assim, a defasagem salarial no 

percentual referido acima. Requer, assim, a condenação do requerido a 

incorporar à sua remuneração ou vencimento a diferença salarial 

correspondente a 11,98%, bem como condená-lo ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação com a devida correção e 

reflexos sobre 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens. Junta 

documentos. Pede, ainda, seja o réu condenado ao pagamento dos 

honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

bem como ao pagamento das custas processuais. Junta fichas 

financeiras. Em contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a prescrição 

em razão do advento de norma de reestruturação de carreira e 

remuneração dos servidores do executivo municipal, pugnando pela 

extinção do feito nos moldes do art. 487, II, do CPC. Quanto ao mérito, 

argumenta que não houve a perda salarial almejada porque o pagamento 

dos servidores municipais do Executivo sempre ocorreu até o dia 5 do 

mês seguinte trabalhado e não no dia 20, como afirmado. Afirma que com 

a reestruturação das carreiras dos servidores públicos municipais, 

através da Lei Complementar n. 3.505/2010, extinguindo o nível salarial 

anterior, implantando subsídio, de modo que não mais subsistem 

diferenças remuneratórias que constituam perdas de remuneração a 

serem reparadas. Argui, preliminarmente, a inépcia da inicial, ao argumento 

de que o pedido não contém especificações, tampouco identificação de 

como se chegou ao percentual de 11,98% (onze por cento e noventa e 

oito pontos percentuais), prejudicando, assim, a defesa. Em caso de 

eventual condenação, pede sejam a correção monetária e juros fixados de 

acordo com o INPC até 30.6.2009 e após pelos índices oficiais de 

remuneração básica da caderneta de poupança, além da aplicação do rito 

precatório e junta documentos. Juntou documentos (Id. 13004234). É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

inclusive pericial, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da 

defasagem na remuneração da servidora, caso seja reconhecida, poderá 

ser realizada em liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 

previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 

como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, 

deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, 

adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em 

liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 13/6/2012.). Agravo regimental improvido." 

(STJ - AgRg no REsp 1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto 

Martins, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em cerceamento de 

defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial de mérito, 

consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “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 
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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.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). 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.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 02.03.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas a servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 02.03.2013 a 

02.03.2018. Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia 

reside na aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVOPAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “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. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 
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Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Ordinária intentada por 

Angelica Ribeiro e Silva em face do Município de Várzea Grande, a fim de 

condenar este a incorporar à remuneração da servidora/requerente o 

percentual decorrente da perda salarial quando da conversão da moeda, a 

ser apurado em liquidação de sentença, bem como o pagamento dos 

valores pretéritos a partir de 02.03.2013, devendo a incorporação incidir 

também sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

Salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração. Com fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com 

resolução do mérito. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de 

juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E. [1] De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

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, em percentual a ser fixado 

quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, 

do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Havendo interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo 

nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – 

rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 

1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001610-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANGELICA RIBEIRO E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Visto... ANGELICA RIBEIRO E SILVA, qualificada nos autos em epígrafe, 

propôs “Ação de Obrigação de Fazer, Cumulada Com Cobrança de 

Diferenças de Vencimentos” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

pessoa jurídica de direito público interno, igualmente qualificado, 

objetivando, em síntese, a implantação do ajuste salarial no percentual de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da conversão 

do cruzeiro real para a URV do ano de 1994. Argumenta que a URV foi 

instituída pela Medida Provisória n. 434/94 e, na sequência convertida na 

Lei ordinária n. 8.880/94, medida esta que promoveu a transição da moeda 

do Cruzeiro Real para o Real, dessa forma, visou assegurar o valor 

monetário da moeda corrente, estabelecendo por tabela diária os valores 

da Unidade Real de Valor (URV). Afirma que, embora tenham sido 

estabelecidos critérios legais específicos, inclusive para a conversão dos 

vencimentos dos servidores públicos, o requerido acabou por tomar como 

base de conversão o último dia de competência do período (último dia do 

mês), quando o correto é tomar por base de cálculo o dia do efetivo 

pagamento dos vencimentos, ensejando, assim, a defasagem salarial no 

percentual referido acima. Requer, assim, a condenação do requerido a 

incorporar à sua remuneração ou vencimento a diferença salarial 

correspondente a 11,98%, bem como condená-lo ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação com a devida correção e 

reflexos sobre 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens. Junta 

documentos. Pede, ainda, seja o réu condenado ao pagamento dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 493 de 547



honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

bem como ao pagamento das custas processuais. Junta fichas 

financeiras. Em contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a prescrição 

em razão do advento de norma de reestruturação de carreira e 

remuneração dos servidores do executivo municipal, pugnando pela 

extinção do feito nos moldes do art. 487, II, do CPC. Quanto ao mérito, 

argumenta que não houve a perda salarial almejada porque o pagamento 

dos servidores municipais do Executivo sempre ocorreu até o dia 5 do 

mês seguinte trabalhado e não no dia 20, como afirmado. Afirma que com 

a reestruturação das carreiras dos servidores públicos municipais, 

através da Lei Complementar n. 3.505/2010, extinguindo o nível salarial 

anterior, implantando subsídio, de modo que não mais subsistem 

diferenças remuneratórias que constituam perdas de remuneração a 

serem reparadas. Argui, preliminarmente, a inépcia da inicial, ao argumento 

de que o pedido não contém especificações, tampouco identificação de 

como se chegou ao percentual de 11,98% (onze por cento e noventa e 

oito pontos percentuais), prejudicando, assim, a defesa. Em caso de 

eventual condenação, pede sejam a correção monetária e juros fixados de 

acordo com o INPC até 30.6.2009 e após pelos índices oficiais de 

remuneração básica da caderneta de poupança, além da aplicação do rito 

precatório e junta documentos. Juntou documentos (Id. 13004234). É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

inclusive pericial, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da 

defasagem na remuneração da servidora, caso seja reconhecida, poderá 

ser realizada em liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 

previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 

como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, 

deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, 

adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em 

liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 13/6/2012.). Agravo regimental improvido." 

(STJ - AgRg no REsp 1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto 

Martins, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em cerceamento de 

defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial de mérito, 

consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “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.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). 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.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 02.03.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas a servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 02.03.2013 a 

02.03.2018. Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia 

reside na aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 
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óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVOPAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “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. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 
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conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Ordinária intentada por 

Angelica Ribeiro e Silva em face do Município de Várzea Grande, a fim de 

condenar este a incorporar à remuneração da servidora/requerente o 

percentual decorrente da perda salarial quando da conversão da moeda, a 

ser apurado em liquidação de sentença, bem como o pagamento dos 

valores pretéritos a partir de 02.03.2013, devendo a incorporação incidir 

também sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

Salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração. Com fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com 

resolução do mérito. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de 

juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E. [1] De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

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, em percentual a ser fixado 

quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, 

do CPC. Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Havendo interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo 

nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – 

rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 

1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018, (Tema 905).
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Vistos. O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - 

SINTEP, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente “Ação de 

Declaratória c/c Indenizatória por Danos Materiais” em face do MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE, objetivando, em síntese, a declaração do direito 

dos servidores da educação ocupantes dos cargos de técnicos, agentes 

e auxiliares à revisão geral anual concedida aos profissionais da 

educação. Descreve a revisão geral anual do ano de 2017, de 15%, 

especificada na Lei Municipal, n.º 4.293/2017 para os cargos de nível 

médio e nível elementar referente ao período de 2016 e 2017, conforme 

documento em anexo, e diz que a recomposição salarial dos servidores 

dos cargos de técnico, agente e auxiliares só teve efeito a partir de janeiro 

de 2018, sendo que para os professores a revisão de 11,36% teve início 

em maio de 2016. Alega que a revisão de 2017 foi realizada de forma 

diferenciada, em desconformidade com a Constituição Federal, uma vez 

que a distinção entre os servidores afronta ao disposto no art. 147, § 1º 

da Constituição Federal, pois afronta a política salarial única de todos os 

servidores. Argumenta, pois, que o dano material correspondente ao não 

pagamento do reajuste no mesmo índice e data concedia à categoria de 

professor, ou seja, o índice de 11,36% em maio de 2016. Pede, assim, a 

condenação do réu ao pagamento de indenização pelo dano material 

descrito, consistente, ainda, nas parcelas vincendas no decorrer do 

processo, com seus reflexos em todas as verbas salariais, com juros e 

correção monetária. A inicial veio instruída de diversos documentos. Em 

contestação, o Município de Várzea Grande esclarece que o reajuste de 

vencimentos de servidores públicos só pode ser efetivado por iniciativa do 

Poder Executivo, conforme art. 37, X, da Constituição Federal e diz que a 

Lei n. 4.163/2016 é clara ao delimitar a recomposição salarial somente aos 

professores da rede pública municipal, enfatizando que não há 

disponibilidade de verba para abranger a RGA a todos os profissionais, 

daí a liberdade de agir com análise ao contesto político-econômico 

municipal, em observância aos limites de responsabilidade fiscal. Diz que o 

RGA de servidores nada tem a ver com aumento de vencimentos, pois não 

se refere a ganho, lucro ou vantagem, mas é apenas uma forma de 

resguardar os vencimentos dos efeitos da inflação, ressaltando, ainda, 

que, de acordo com a súmula 339, do STF, não compete ao Judiciário 

aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia e 

pede a improcedência 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, assim, a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Como se infere do 

relatório acima, objetiva-se, na presente demanda, a declaração do direito 

dos servidores da educação ocupantes dos cargos de técnicos, agentes 

e auxiliares à revisão geral anual concedida aos profissionais da 

educação por meio da Lei n. 4.163/2016. Em que pese a parte autora 

alegar, inicialmente, que a sua pretensão não é a de ver o Judiciário 

atuando como legislação na concessão de revisão geral anual aos 

servidores da categoria de técnico, agentes e auxiliares, verifica-se que, 

na realidade, o objeto da lide é justamente esse, na medida em que se 

pretende a extensão aos servidores das referidas categorias do reajuste 

geral anual concedido especificamente aos professores, situação vedada 

pela própria Constituição Federal, segundo se infere do art. 37, XII, a baixo 

transcrito: “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 

remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço 

público.” No mesmo sentido, foi editada a Súmula Vinculante n. 4, que 

assim prescreve: “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário 

mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de 

vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por 

decisão judicial.” Aliás, esse entendimento já está pacificado na 

jurisprudência mato-grossense, conforme se vê dos julgados a baixo 

transcritos: “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EQUIPARAÇÃO 

SALARIAL – SITUAÇÕES FUNCIONAIS DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE DE 

O JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO 

DA ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE N. 37/STF – ART. 37, XIII, DA CRF 

– DESPROVIMENTO. Não é possível a equiparação salarial tomando-se 

como paradigma, servidor, cujas condições são diversas, sob pena de 

violação do artigo 37, inciso XIII, da CRF. Ao Judiciário é vedado, sob o 

fundamento do princípio da isonomia, conceder aumento à servidores 

públicos, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante n. 37, do STF.” (TJMT - 

Ap 126195/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Márcio Vidal, j. 19.2.2018, p. DJE 7.3.2018) “APELAÇÃO CÍVEL – 

MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE 

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA CATEGORIA DE 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – 

INDENIZAÇÃO – INCABÍVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO 

DESPROVIDO. “[...] O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, 

fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, 

que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores 

públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a 

pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). [...]”. (ARE 925396 

AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 
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02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 

15-05-2017).” (TJMT - Ap 9142/2016 – Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 12.9.2017, p. DJE 20.9.2017) 

Além do mais, a Constituição Federal só permite a criação e/ou alteração 

de remuneração de servidor público, por meio de lei específica, conforme 

se infere do art. 37, X, da CF: “X - a remuneração dos servidores públicos 

e o subsídio de que trata o 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou 

alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 

assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção 

de índices;” - destaquei No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal 

editou a Súmula 339, que assim preceitua: “Não cabe ao Poder Judiciário, 

que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores 

públicos sob fundamento de isonomia.” Como se vê, está pacificado na 

jurisprudência o entendimento de que o Judiciário não pode promover 

aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da 

isonomia, mormente quanto se pretende a extensão de reajuste previsto a 

uma categoria específica, como no presente caso. Cumpre destacar, 

ainda, que “a iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para 

concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato 

discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário 

suprir sua omissão.” [1] Nesse passo, a omissão do Município quanto ao 

reajuste anual previsto no art. 37, X, da CF, não pode ensejar a 

intervenção do Judiciário, por meio de ação declaratória para conferir aos 

ora representados (técnicos, agentes e auxiliares) o reajuste salarial 

criado por meio de lei especificamente aos professores. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente ação, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento 

das custas processuais, bem como de 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] (AgR noRE 49.782/RS – Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, DJde 16.2.07)
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Vistos. O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - 

SINTEP, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente “Ação de 

Declaratória c/c Indenizatória por Danos Materiais” em face do MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE, objetivando, em síntese, a declaração do direito 

dos servidores da educação ocupantes dos cargos de técnicos, agentes 

e auxiliares à revisão geral anual concedida aos profissionais da 

educação. Descreve a revisão geral anual do ano de 2017, de 15%, 

especificada na Lei Municipal, n.º 4.293/2017 para os cargos de nível 

médio e nível elementar referente ao período de 2016 e 2017, conforme 

documento em anexo, e diz que a recomposição salarial dos servidores 

dos cargos de técnico, agente e auxiliares só teve efeito a partir de janeiro 

de 2018, sendo que para os professores a revisão de 11,36% teve início 

em maio de 2016. Alega que a revisão de 2017 foi realizada de forma 

diferenciada, em desconformidade com a Constituição Federal, uma vez 

que a distinção entre os servidores afronta ao disposto no art. 147, § 1º 

da Constituição Federal, pois afronta a política salarial única de todos os 

servidores. Argumenta, pois, que o dano material correspondente ao não 

pagamento do reajuste no mesmo índice e data concedia à categoria de 

professor, ou seja, o índice de 11,36% em maio de 2016. Pede, assim, a 

condenação do réu ao pagamento de indenização pelo dano material 

descrito, consistente, ainda, nas parcelas vincendas no decorrer do 

processo, com seus reflexos em todas as verbas salariais, com juros e 

correção monetária. A inicial veio instruída de diversos documentos. Em 

contestação, o Município de Várzea Grande esclarece que o reajuste de 

vencimentos de servidores públicos só pode ser efetivado por iniciativa do 

Poder Executivo, conforme art. 37, X, da Constituição Federal e diz que a 

Lei n. 4.163/2016 é clara ao delimitar a recomposição salarial somente aos 

professores da rede pública municipal, enfatizando que não há 

disponibilidade de verba para abranger a RGA a todos os profissionais, 

daí a liberdade de agir com análise ao contesto político-econômico 

municipal, em observância aos limites de responsabilidade fiscal. Diz que o 

RGA de servidores nada tem a ver com aumento de vencimentos, pois não 

se refere a ganho, lucro ou vantagem, mas é apenas uma forma de 

resguardar os vencimentos dos efeitos da inflação, ressaltando, ainda, 

que, de acordo com a súmula 339, do STF, não compete ao Judiciário 

aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia e 

pede a improcedência 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, assim, a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Como se infere do 

relatório acima, objetiva-se, na presente demanda, a declaração do direito 

dos servidores da educação ocupantes dos cargos de técnicos, agentes 

e auxiliares à revisão geral anual concedida aos profissionais da 

educação por meio da Lei n. 4.163/2016. Em que pese a parte autora 

alegar, inicialmente, que a sua pretensão não é a de ver o Judiciário 

atuando como legislação na concessão de revisão geral anual aos 

servidores da categoria de técnico, agentes e auxiliares, verifica-se que, 

na realidade, o objeto da lide é justamente esse, na medida em que se 

pretende a extensão aos servidores das referidas categorias do reajuste 

geral anual concedido especificamente aos professores, situação vedada 

pela própria Constituição Federal, segundo se infere do art. 37, XII, a baixo 

transcrito: “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 

remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço 

público.” No mesmo sentido, foi editada a Súmula Vinculante n. 4, que 

assim prescreve: “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário 

mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de 

vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por 

decisão judicial.” Aliás, esse entendimento já está pacificado na 

jurisprudência mato-grossense, conforme se vê dos julgados a baixo 

transcritos: “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EQUIPARAÇÃO 

SALARIAL – SITUAÇÕES FUNCIONAIS DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE DE 

O JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO 

DA ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE N. 37/STF – ART. 37, XIII, DA CRF 

– DESPROVIMENTO. Não é possível a equiparação salarial tomando-se 

como paradigma, servidor, cujas condições são diversas, sob pena de 

violação do artigo 37, inciso XIII, da CRF. Ao Judiciário é vedado, sob o 

fundamento do princípio da isonomia, conceder aumento à servidores 

públicos, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante n. 37, do STF.” (TJMT - 

Ap 126195/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Márcio Vidal, j. 19.2.2018, p. DJE 7.3.2018) “APELAÇÃO CÍVEL – 

MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE 

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA CATEGORIA DE 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – 

INDENIZAÇÃO – INCABÍVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO 

DESPROVIDO. “[...] O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, 

fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, 

que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores 

públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a 

pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). [...]”. (ARE 925396 

AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 

15-05-2017).” (TJMT - Ap 9142/2016 – Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 12.9.2017, p. DJE 20.9.2017) 

Além do mais, a Constituição Federal só permite a criação e/ou alteração 

de remuneração de servidor público, por meio de lei específica, conforme 

se infere do art. 37, X, da CF: “X - a remuneração dos servidores públicos 

e o subsídio de que trata o 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou 

alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 

assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção 

de índices;” - destaquei No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal 

editou a Súmula 339, que assim preceitua: “Não cabe ao Poder Judiciário, 

que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores 

públicos sob fundamento de isonomia.” Como se vê, está pacificado na 

jurisprudência o entendimento de que o Judiciário não pode promover 

aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da 

isonomia, mormente quanto se pretende a extensão de reajuste previsto a 

uma categoria específica, como no presente caso. Cumpre destacar, 

ainda, que “a iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para 
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concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato 

discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário 

suprir sua omissão.” [1] Nesse passo, a omissão do Município quanto ao 

reajuste anual previsto no art. 37, X, da CF, não pode ensejar a 

intervenção do Judiciário, por meio de ação declaratória para conferir aos 

ora representados (técnicos, agentes e auxiliares) o reajuste salarial 

criado por meio de lei especificamente aos professores. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente ação, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento 

das custas processuais, bem como de 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] (AgR noRE 49.782/RS – Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, DJde 16.2.07)
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Vistos. O SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito privado, qualificado nos autos, impetrou o 

presente “Mandado de Segurança Coletivo Preventivo com Pedido de 

Liminar Inaudita Altera Parte” contra ato ilegal tido como praticado por 

LUCIMAR CAMPOS – PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

igualmente qualificada, objetivando, em síntese, fosse a impetrada 

impedida de efetuar o cálculo do décimo terceiro salários dos servidores 

da respectiva categoria com base unicamente no subsídio, uma vez que 

tal ato afronta a Constituição Federal. Relatou ter sido publicada a Lei 

Complementar 4.300/2017, que altera artigos da Lei n. 1.164/1991 – 

Estatuto do Servidor Público de Várzea Grande no que se refere ao 

método de cálculo da gratificação natalina, não mais considerando a 

remuneração integral, mas o subsídio dos servidores, ferindo, assim, a 

Constituição Federal. Alegou que a recente alteração é inconstitucional por 

violar o disposto nos arts. 39, § 3º e 7º, VIII, da Carta Magna, pugnando, 

em sede liminar, que o requerido fosse compelido a efetuar o pagamento 

do 13º salário com base na remuneração integral dos servidores. Finalizou 

requerendo a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei n. 

4.300/2017 e, no mérito, fosse o réu compelido a efetuar o cálculo sobre o 

valor total da remuneração percebida pelos servidores substituídos. A 

liminar foi deferida no sentido de suspender os efeitos concretos da 

referida lei, bem como que a autoridade coatora procedesse ao 

pagamento da gratificação natalina dos servidores com base na 

Constituição Federal. Em suas informações, a autoridade impetrada alegou 

haver omissão e contradição com a legislação de regência, uma vez que 

os servidores representados pelo sindicato estão submetidos ao sistema 

remuneratório de “subsídio”, sem vedado qualquer acréscimo de vantagem 

variável. Discorreu sobre os sistemas remuneratórios remuneração ou 

vencimento e subsídio, afirmando que o primeiro é o montante percebido 

pelo servidor público a título de vencimento e de vantagens, enquanto que 

o segundo é aquele fixado em parcela única, vedado qualquer acréscimo, 

ou seja, este substitui aquele, sendo que apesar disso, a Constituição 

Federal outorga outros direito aos ocupantes de cargos públicos, sem 

distinção de regime de retribuição pecuniária, conforme art. 39, 

enfatizando que esse conflito de normas deve ser analisado de maneira 

ponderada e razoável, sendo que o sistema remuneratório por subsídio 

decorre de norma mais recente e de caráter específico, que sobressai a 

regra geral, de modo que o cálculo da gratificação natalina deve incidir 

sobre o subsídio. Enfatizou que os servidores representados pelo 

sindicato são regidos pela lei n. 3.797/2012, possuindo regra específica de 

remuneração em parcela única, que veda o acréscimo de vantagens 

pecuniária, sob pena de implicar na incorporação de duas categorias 

remuneratórias, ressaltando que o STF entendeu pela não aplicação do 

princípio da irredutibilidade sobre alteração na forma de cálculo de 

gratificações. Ao final, pugnou pela denegação da segurança, com a 

consequente revogação da liminar. Instado a se manifestar, o Ministério 

Público foi favorável à concessão da segurança. 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, cumprindo salientar, inicialmente, quanto ao pedido 

incidental de declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 

4.300/2017 por suposta violação ao preceito constitucional contido no art. 

7º, VIII, da Constituição Federal, que, segundo Rui Barbosa, “a 

inconstitucionalidade não se aduz como alvo da ação, mas apenas como 

subsídio à justificação do direito, cuja reinvindicação se discute, uma vez 

que o remédio judicial contra os atos inconstitucionais, ou ilegais da 

autoridade política não se deve pleitear por ação direta ou principal”[1]. De 

acordo com esse entendimento, o juízo de primeiro grau deve analisar a 

constitucionalidade da lei se a decisão prévia da questão for indispensável 

ao julgamento do mérito, ou seja, o objetivo precípuo da declaração de 

inconstitucionalidade deve ser o de afastar a incidência da norma. No 

mesmo sentido: “O controle de constitucionalidade concreto ou incidental, 

tal como desenvolvido no Direito brasileiro, é exercido por qualquer órgão 

judicial, no curso de processo de sua competência. A decisão, “que não é 

feita sobre o objeto principal da lide, mas sim sobre questão prévia, 

indispensável ao julgamento do mérito”, tem o condão, apenas, de afastar 

a incidência da norma viciada. (...) A questão de constitucionalidade deve 

ser suscitada pelas partes ou pelo Ministério Público, podendo vir a ser 

reconhecida ex officio pelo juiz ou tribunal.”[2] Ainda, nas palavras de 

Carlos Alberto Lúcio Bittencourt: “o juiz deve abster-se de se manifestar 

sobre a inconstitucionalidade toda vez que, sem isso, possa julgar a 

causa e restaurar o direito violado” (...) “sempre que, legitimamente, o 

exame da constitucionalidade se apresente útil ou conveniente para a 

decisão da causa, não devem os Tribunais fugir à tese”[3]. Conclui-se, 

portanto, que a inconstitucionalidade suscitada deve ter relevância para o 

julgamento da lide, não podendo o juízo, nesse caso, abster-se de analisar 

o incidente levantado pela parte. Mesmo porque o reconhecimento da 

inconstitucionalidade pode ser efetuado ex oficio pelo juiz, no exercício do 

controle concreto, dispensando-se, assim, a necessidade de ação própria 

de declaração da inconstitucionalidade ou outra, como argumenta o 

requerido em seu pronunciamento, a menos que a ação ora intentada 

objetivasse exatamente essa declaração, diferentemente do que se vê 

aqui, onde se pleiteia, enfim, a não incidência do ato jurídico, apenas com o 

reconhecimento incidental da inconstitucionalidade. No caso dos autos, 

como visto no relatório acima, a parte impetrante objetiva ver declarada a 

inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n. 4.300/2017, que 

alterou o método de cálculo da gratificação natalina, deixando de 

considerar a remuneração integral e considerando apenas o valor do 

subsídio, ao argumento de que houve redução salarial dos servidores da 

categoria. Vê-se, portanto, que o pedido incidental se mostra útil e 

conveniente ao resultado do processo, impondo-se, dessa forma, a sua 

análise, cumprindo assinalar que, à primeira vista, a referida norma, que 

aplicou novo texto da Lei Complementar 1.164/91, ao tomar por base de 

cálculo para pagamento da gratificação natalina o “subsídio”, parece ter 

ferido a norma constitucional que prevê o pagamento do décimo terceiro 

salário com base na “remuneração integral” ou no “valor da 

aposentadoria”. De acordo com o que se vê dos autos, a referida lei, tida 

como inconstitucional, alterou a Lei Municipal n. 1.164/91, mais 

pontualmente o artigo 73, parágrafo único do art. 74 e o artigo 75, ao 

estabelecer que “A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze 

avos) do subsídio a que o servidor fizer jus ao mês de novembro, por mês 

de exercício, no respectivo ano” (art. 73) e que “Juntamente com a 

remuneração de junho será paga, como adiantamento da gratificação 

natalina, metade do subsídio no mês se requerido até 31 de janeiro do ano” 

(art. 74, parágrafo único). As modificações não pararam por ai, segundo o 

novo art. 75, “O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina 

proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre o subsídio do 

mês da exoneração.” Vê-se, pois, que as referidas alterações na forma 

de pagamento do décimo terceiro salário revelam contradição com o texto 

da Constituição Federal, que assim preconiza: “Art. 7º São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: (...) VIII - décimo terceiro salário com base na 

remuneração integral ou no valor da aposentadoria;” (destaquei) Nenhuma 

é a dúvida de que o destacado direito se estende aos servidores públicos, 

por conta do disposto no art. 39, § 3º, da Carta Maior: “Art. 39. A União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política 
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de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores 

designados pelos respectivos Poderes. (...) § 3º Aplica-se aos servidores 

ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, 

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer 

requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o 

exigir.”. Aliás, a própria Lei Municipal n. 1.164/91, em seu art. 48[4], define 

a remuneração como sendo a somatória do vencimento do cargo efetivo 

acrescido das vantagens pecuniárias, do modo que a “remuneração 

integral” referida na Constituição Federal, por óbvio, inclui o subsídio mais 

as referidas vantagens. Portanto, nenhuma dúvida resta de que a Lei n. 

4.300/2017 feriu a carta magna, ao suprimir da gratificação natalina 

algumas verbas salariais não incluídas no subsídio, reduzindo, dessa 

forma, o valor do benefício do servidor. Oportuno transcrever aqui 

julgados que traduzem o mesmo entendimento acima de que o décimo 

terceiro salário incidir sobre a remuneração integral do trabalhador 

“mutatis mutandis”: “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL - SUSPENSÃO 

DO JULGAMENTO À CONTA DE MANDADO DE INJUNÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - GRATIFICAÇÃO NATALINA - DIFERENÇA 

DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA - 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL E ESTATUTÁRIA - ART. 81, § 1º DA LEI 

MUNICIPAL Nº 214/2001 C/C ART. 7º, VIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL - EXCLUSÃO, NO CASO 

CONCRETO, DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO EM VALOR CORRESPONDENTE A 50% 

DO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 20, §§ 3º 

E 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - QUESTÃO DE BAIXA 

COMPLEXIDADE C/C ALONGADO PROCESSUAL - PROPORCIONALIDADE - 

REDUÇÃO - CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - 

ENTENDIMENTO DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA - JUROS 

MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS 

APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - PERÍODO ANTERIOR - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - PARCELAS REMUNERATÓRIAS - INPC - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A ausência 

identidade de objeto e causa de pedir entre ações infirma a hipótese de 

suspensão do julgamento de feito já sentenciado. A base de cálculo para 

o 13º salário é a remuneração integral, assim entendido o vencimento mais 

as vantagens permanentes instituídas por lei. Consoante entendimento do 

STJ, para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, 

os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA desde o vencimento de cada 

parcela até o devido pagamento, e com a aplicação de juros de 6% ao 

ano, contados da citação válida, até a data da nova redação do art.1º-F 

da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 em 30/06/2009, quando 

deverão ser aplicados os índices oficiais da caderneta de poupança. A 

condenação contra a Fazenda Pública atrai aplicação do art. 20, §§ 3º e 

4º, do CPC, devendo a fixação dos honorários advocatícios pautar-se nos 

critérios de equidade e proporcionalidade.” (TJMT - Apelação / Remessa 

Necessária 93167/2014 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.10.2015, p. DJE 29.10.2015) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. GIEFS. 

INCIDÊNCIA NO DÉCIMO TERCEIRO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DOS 

EMBARGOS. Constatada a existência de um dos vícios elencados no art. 

1.022 do Código de Processo Civil ou erro material no acórdão, os 

embargos devem ser acolhidos para sanar a irregularidade. "O art. 7º, VIII, 

da Constituição Federal, que se aplica aos servidores públicos em razão 

da previsão específica no art. 39, § 3º, em consonância com o art. 6º da 

Lei Estadual nº 9.729/88, determina que o décimo terceiro seja calculado 

com base na remuneração integral, devendo ser reconhecida a incidência 

da gratificação de incentivo à eficientização dos servidores (GIEFS) para 

cálculo da gratificação natalina." (TJMG, Inc Unif Jurisprudência 

1.0024.10.090327-7/002, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 1ª Câmara 

Unif. Jurisp. Cível, julgamento em 19/06/2013, publicação da súmula em 

01 /07 /2013 ) ”  (TJMG -  E m b a r g o s  d e  D e c l a r a ç ã o - C v 

1.0433.15.001806-0/002 – Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Belizário de j. 

31.7.2018, p. 6.8.2018) “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL 

INTEGRANTE DO PODER JUDICIÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. 

INCIDÊNICA SOBRE A GRATIFICAÇÃO PELA ATUAÇÃO NAS SESSÕES 

NOTURNAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. POSSIBILIDADE. O art. 104 da 

Lei Complementar n. 10.098/1994, estabelece que a base de cálculo da 

gratificação natalina é a remuneração integral a que o servidor fizer jus 

nomes de dezembro. Já o art. 76 do mesmo diploma legal, prevê que a 

remuneração “é o vencimento do cargo acrescido das vantagens 

pecuniárias estabelecidas em lei.” (...)” (TJRS – Recurso Inominado n. 

71007210867 – Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Laura 

de Borba Maciel Fleck, j. 25.9.2018) Com se vê, é assente na 

jurisprudência o entendimento de que a gratificação natalina deve ser 

calculada com base na remuneração integral do servidor, em consonância 

com os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. Nesse passo, 

nenhuma dúvida resta de que a Lei Complementar n. 4.300/2017 feriu o 

art. 7º, XVIII e 39, § 3º, da Constituição Federal, ao modificar a base de 

cálculo do décimo terceiro salário de seus servidores para incidir apenas 

sobre o subsídio, devendo ser afastada a sua incidência. Diante do 

exposto, incidenter tantum, declaro a inconstitucionalidade da Lei 

Complementar Municipal n. 4.300/2017 e concedo a segurança, a fim de 

julgar procedente o pedido formulado pelo Sindicato dos Médicos do 

Estado de Mato Grosso, impondo à autoridade impetrada que mantenha a 

base de cálculo da gratificação natalina, conforme “remuneração integral 

do servidor”, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição Federal, em 

consonância com o texto original do art. 73, da Lei Municipal n. 1.164/1991, 

confirmando, assim, a liminar. Declaro extinto o feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a parte 

impetrada 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. Havendo interposição de 

recurso e apresentada ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. Cumpra-se. [1] Rui 

Barbosa, “Os atos inconstitucionais do Congresso e do Executivo”, in 

Trabalhos Jurídicos, Rio de Janeiro, Casa de Rui Barbosa, 1962, pg. 82 [2] 

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso 

de direito Constitucional, 7ª ed., 2012, pg. 1.171-1172. [3] Carlos Alberto 

Lúcio Bittencourt, O controle jurisdicional da constitucionalidade das Leis, 

2ª ed., pp. 116-118. [4] Art. 48 – Remuneração é o vencimento do cargo 

efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou 

temporárias, previstas em lei.”
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Vistos. O SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito privado, qualificado nos autos, impetrou o 

presente “Mandado de Segurança Coletivo Preventivo com Pedido de 

Liminar Inaudita Altera Parte” contra ato ilegal tido como praticado por 

LUCIMAR CAMPOS – PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

igualmente qualificada, objetivando, em síntese, fosse a impetrada 

impedida de efetuar o cálculo do décimo terceiro salários dos servidores 

da respectiva categoria com base unicamente no subsídio, uma vez que 

tal ato afronta a Constituição Federal. Relatou ter sido publicada a Lei 

Complementar 4.300/2017, que altera artigos da Lei n. 1.164/1991 – 

Estatuto do Servidor Público de Várzea Grande no que se refere ao 

método de cálculo da gratificação natalina, não mais considerando a 

remuneração integral, mas o subsídio dos servidores, ferindo, assim, a 

Constituição Federal. Alegou que a recente alteração é inconstitucional por 

violar o disposto nos arts. 39, § 3º e 7º, VIII, da Carta Magna, pugnando, 

em sede liminar, que o requerido fosse compelido a efetuar o pagamento 

do 13º salário com base na remuneração integral dos servidores. Finalizou 

requerendo a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei n. 

4.300/2017 e, no mérito, fosse o réu compelido a efetuar o cálculo sobre o 

valor total da remuneração percebida pelos servidores substituídos. A 

liminar foi deferida no sentido de suspender os efeitos concretos da 

referida lei, bem como que a autoridade coatora procedesse ao 

pagamento da gratificação natalina dos servidores com base na 

Constituição Federal. Em suas informações, a autoridade impetrada alegou 

haver omissão e contradição com a legislação de regência, uma vez que 
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os servidores representados pelo sindicato estão submetidos ao sistema 

remuneratório de “subsídio”, sem vedado qualquer acréscimo de vantagem 

variável. Discorreu sobre os sistemas remuneratórios remuneração ou 

vencimento e subsídio, afirmando que o primeiro é o montante percebido 

pelo servidor público a título de vencimento e de vantagens, enquanto que 

o segundo é aquele fixado em parcela única, vedado qualquer acréscimo, 

ou seja, este substitui aquele, sendo que apesar disso, a Constituição 

Federal outorga outros direito aos ocupantes de cargos públicos, sem 

distinção de regime de retribuição pecuniária, conforme art. 39, 

enfatizando que esse conflito de normas deve ser analisado de maneira 

ponderada e razoável, sendo que o sistema remuneratório por subsídio 

decorre de norma mais recente e de caráter específico, que sobressai a 

regra geral, de modo que o cálculo da gratificação natalina deve incidir 

sobre o subsídio. Enfatizou que os servidores representados pelo 

sindicato são regidos pela lei n. 3.797/2012, possuindo regra específica de 

remuneração em parcela única, que veda o acréscimo de vantagens 

pecuniária, sob pena de implicar na incorporação de duas categorias 

remuneratórias, ressaltando que o STF entendeu pela não aplicação do 

princípio da irredutibilidade sobre alteração na forma de cálculo de 

gratificações. Ao final, pugnou pela denegação da segurança, com a 

consequente revogação da liminar. Instado a se manifestar, o Ministério 

Público foi favorável à concessão da segurança. 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, cumprindo salientar, inicialmente, quanto ao pedido 

incidental de declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 

4.300/2017 por suposta violação ao preceito constitucional contido no art. 

7º, VIII, da Constituição Federal, que, segundo Rui Barbosa, “a 

inconstitucionalidade não se aduz como alvo da ação, mas apenas como 

subsídio à justificação do direito, cuja reinvindicação se discute, uma vez 

que o remédio judicial contra os atos inconstitucionais, ou ilegais da 

autoridade política não se deve pleitear por ação direta ou principal”[1]. De 

acordo com esse entendimento, o juízo de primeiro grau deve analisar a 

constitucionalidade da lei se a decisão prévia da questão for indispensável 

ao julgamento do mérito, ou seja, o objetivo precípuo da declaração de 

inconstitucionalidade deve ser o de afastar a incidência da norma. No 

mesmo sentido: “O controle de constitucionalidade concreto ou incidental, 

tal como desenvolvido no Direito brasileiro, é exercido por qualquer órgão 

judicial, no curso de processo de sua competência. A decisão, “que não é 

feita sobre o objeto principal da lide, mas sim sobre questão prévia, 

indispensável ao julgamento do mérito”, tem o condão, apenas, de afastar 

a incidência da norma viciada. (...) A questão de constitucionalidade deve 

ser suscitada pelas partes ou pelo Ministério Público, podendo vir a ser 

reconhecida ex officio pelo juiz ou tribunal.”[2] Ainda, nas palavras de 

Carlos Alberto Lúcio Bittencourt: “o juiz deve abster-se de se manifestar 

sobre a inconstitucionalidade toda vez que, sem isso, possa julgar a 

causa e restaurar o direito violado” (...) “sempre que, legitimamente, o 

exame da constitucionalidade se apresente útil ou conveniente para a 

decisão da causa, não devem os Tribunais fugir à tese”[3]. Conclui-se, 

portanto, que a inconstitucionalidade suscitada deve ter relevância para o 

julgamento da lide, não podendo o juízo, nesse caso, abster-se de analisar 

o incidente levantado pela parte. Mesmo porque o reconhecimento da 

inconstitucionalidade pode ser efetuado ex oficio pelo juiz, no exercício do 

controle concreto, dispensando-se, assim, a necessidade de ação própria 

de declaração da inconstitucionalidade ou outra, como argumenta o 

requerido em seu pronunciamento, a menos que a ação ora intentada 

objetivasse exatamente essa declaração, diferentemente do que se vê 

aqui, onde se pleiteia, enfim, a não incidência do ato jurídico, apenas com o 

reconhecimento incidental da inconstitucionalidade. No caso dos autos, 

como visto no relatório acima, a parte impetrante objetiva ver declarada a 

inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n. 4.300/2017, que 

alterou o método de cálculo da gratificação natalina, deixando de 

considerar a remuneração integral e considerando apenas o valor do 

subsídio, ao argumento de que houve redução salarial dos servidores da 

categoria. Vê-se, portanto, que o pedido incidental se mostra útil e 

conveniente ao resultado do processo, impondo-se, dessa forma, a sua 

análise, cumprindo assinalar que, à primeira vista, a referida norma, que 

aplicou novo texto da Lei Complementar 1.164/91, ao tomar por base de 

cálculo para pagamento da gratificação natalina o “subsídio”, parece ter 

ferido a norma constitucional que prevê o pagamento do décimo terceiro 

salário com base na “remuneração integral” ou no “valor da 

aposentadoria”. De acordo com o que se vê dos autos, a referida lei, tida 

como inconstitucional, alterou a Lei Municipal n. 1.164/91, mais 

pontualmente o artigo 73, parágrafo único do art. 74 e o artigo 75, ao 

estabelecer que “A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze 

avos) do subsídio a que o servidor fizer jus ao mês de novembro, por mês 

de exercício, no respectivo ano” (art. 73) e que “Juntamente com a 

remuneração de junho será paga, como adiantamento da gratificação 

natalina, metade do subsídio no mês se requerido até 31 de janeiro do ano” 

(art. 74, parágrafo único). As modificações não pararam por ai, segundo o 

novo art. 75, “O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina 

proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre o subsídio do 

mês da exoneração.” Vê-se, pois, que as referidas alterações na forma 

de pagamento do décimo terceiro salário revelam contradição com o texto 

da Constituição Federal, que assim preconiza: “Art. 7º São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: (...) VIII - décimo terceiro salário com base na 

remuneração integral ou no valor da aposentadoria;” (destaquei) Nenhuma 

é a dúvida de que o destacado direito se estende aos servidores públicos, 

por conta do disposto no art. 39, § 3º, da Carta Maior: “Art. 39. A União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política 

de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores 

designados pelos respectivos Poderes. (...) § 3º Aplica-se aos servidores 

ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, 

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer 

requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o 

exigir.”. Aliás, a própria Lei Municipal n. 1.164/91, em seu art. 48[4], define 

a remuneração como sendo a somatória do vencimento do cargo efetivo 

acrescido das vantagens pecuniárias, do modo que a “remuneração 

integral” referida na Constituição Federal, por óbvio, inclui o subsídio mais 

as referidas vantagens. Portanto, nenhuma dúvida resta de que a Lei n. 

4.300/2017 feriu a carta magna, ao suprimir da gratificação natalina 

algumas verbas salariais não incluídas no subsídio, reduzindo, dessa 

forma, o valor do benefício do servidor. Oportuno transcrever aqui 

julgados que traduzem o mesmo entendimento acima de que o décimo 

terceiro salário incidir sobre a remuneração integral do trabalhador 

“mutatis mutandis”: “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL - SUSPENSÃO 

DO JULGAMENTO À CONTA DE MANDADO DE INJUNÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - GRATIFICAÇÃO NATALINA - DIFERENÇA 

DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA - 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL E ESTATUTÁRIA - ART. 81, § 1º DA LEI 

MUNICIPAL Nº 214/2001 C/C ART. 7º, VIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL - EXCLUSÃO, NO CASO 

CONCRETO, DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO EM VALOR CORRESPONDENTE A 50% 

DO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 20, §§ 3º 

E 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - QUESTÃO DE BAIXA 

COMPLEXIDADE C/C ALONGADO PROCESSUAL - PROPORCIONALIDADE - 

REDUÇÃO - CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - 

ENTENDIMENTO DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA - JUROS 

MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS 

APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - PERÍODO ANTERIOR - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - PARCELAS REMUNERATÓRIAS - INPC - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A ausência 

identidade de objeto e causa de pedir entre ações infirma a hipótese de 

suspensão do julgamento de feito já sentenciado. A base de cálculo para 

o 13º salário é a remuneração integral, assim entendido o vencimento mais 

as vantagens permanentes instituídas por lei. Consoante entendimento do 

STJ, para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, 

os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA desde o vencimento de cada 

parcela até o devido pagamento, e com a aplicação de juros de 6% ao 

ano, contados da citação válida, até a data da nova redação do art.1º-F 

da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 em 30/06/2009, quando 

deverão ser aplicados os índices oficiais da caderneta de poupança. A 

condenação contra a Fazenda Pública atrai aplicação do art. 20, §§ 3º e 

4º, do CPC, devendo a fixação dos honorários advocatícios pautar-se nos 

critérios de equidade e proporcionalidade.” (TJMT - Apelação / Remessa 

Necessária 93167/2014 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.10.2015, p. DJE 29.10.2015) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. GIEFS. 

INCIDÊNCIA NO DÉCIMO TERCEIRO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DOS 

EMBARGOS. Constatada a existência de um dos vícios elencados no art. 
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1.022 do Código de Processo Civil ou erro material no acórdão, os 

embargos devem ser acolhidos para sanar a irregularidade. "O art. 7º, VIII, 

da Constituição Federal, que se aplica aos servidores públicos em razão 

da previsão específica no art. 39, § 3º, em consonância com o art. 6º da 

Lei Estadual nº 9.729/88, determina que o décimo terceiro seja calculado 

com base na remuneração integral, devendo ser reconhecida a incidência 

da gratificação de incentivo à eficientização dos servidores (GIEFS) para 

cálculo da gratificação natalina." (TJMG, Inc Unif Jurisprudência 

1.0024.10.090327-7/002, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 1ª Câmara 

Unif. Jurisp. Cível, julgamento em 19/06/2013, publicação da súmula em 

01 /07 /2013 ) ”  (TJMG -  E m b a r g o s  d e  D e c l a r a ç ã o - C v 

1.0433.15.001806-0/002 – Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Belizário de j. 

31.7.2018, p. 6.8.2018) “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL 

INTEGRANTE DO PODER JUDICIÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. 

INCIDÊNICA SOBRE A GRATIFICAÇÃO PELA ATUAÇÃO NAS SESSÕES 

NOTURNAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. POSSIBILIDADE. O art. 104 da 

Lei Complementar n. 10.098/1994, estabelece que a base de cálculo da 

gratificação natalina é a remuneração integral a que o servidor fizer jus 

nomes de dezembro. Já o art. 76 do mesmo diploma legal, prevê que a 

remuneração “é o vencimento do cargo acrescido das vantagens 

pecuniárias estabelecidas em lei.” (...)” (TJRS – Recurso Inominado n. 

71007210867 – Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Laura 

de Borba Maciel Fleck, j. 25.9.2018) Com se vê, é assente na 

jurisprudência o entendimento de que a gratificação natalina deve ser 

calculada com base na remuneração integral do servidor, em consonância 

com os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. Nesse passo, 

nenhuma dúvida resta de que a Lei Complementar n. 4.300/2017 feriu o 

art. 7º, XVIII e 39, § 3º, da Constituição Federal, ao modificar a base de 

cálculo do décimo terceiro salário de seus servidores para incidir apenas 

sobre o subsídio, devendo ser afastada a sua incidência. Diante do 

exposto, incidenter tantum, declaro a inconstitucionalidade da Lei 

Complementar Municipal n. 4.300/2017 e concedo a segurança, a fim de 

julgar procedente o pedido formulado pelo Sindicato dos Médicos do 

Estado de Mato Grosso, impondo à autoridade impetrada que mantenha a 

base de cálculo da gratificação natalina, conforme “remuneração integral 

do servidor”, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição Federal, em 

consonância com o texto original do art. 73, da Lei Municipal n. 1.164/1991, 

confirmando, assim, a liminar. Declaro extinto o feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a parte 

impetrada 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. Havendo interposição de 

recurso e apresentada ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. Cumpra-se. [1] Rui 

Barbosa, “Os atos inconstitucionais do Congresso e do Executivo”, in 

Trabalhos Jurídicos, Rio de Janeiro, Casa de Rui Barbosa, 1962, pg. 82 [2] 

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso 

de direito Constitucional, 7ª ed., 2012, pg. 1.171-1172. [3] Carlos Alberto 

Lúcio Bittencourt, O controle jurisdicional da constitucionalidade das Leis, 

2ª ed., pp. 116-118. [4] Art. 48 – Remuneração é o vencimento do cargo 

efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou 

temporárias, previstas em lei.”

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009021-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (IMPETRANTE)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÚLTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA (IMPETRADO)

Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (IMPETRADO)

 

Vistos, Analisando-se os autos, observa-se que a impetrante indica como 

autoridade coatora o “Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria 

de Estado de Fazenda de Mato Grosso – Sr. Último Almeida de Oliveira, 

sediado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 3.415, Centro 

Político Administrativo, em Cuiabá-MT”, o que enseja o declínio da 

competência em favor do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública 

daquela comarca, por força das normas previstas de que a competência 

para julgamento de mandado de segurança é definida de acordo com a 

categoria e a sede funcional da autoridade impetrada, portanto, absoluta. 

(STJ - REsp 257556/PR; 5ª Turma-Ministro FELIX FISCHER - j. 11/09/2001; 

STJ - CC 3172/SP; Conflito de Competência - 199). Desse modo, declino da 

competência em favor do Juízo de uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública de Cuiabá/MT, para onde deverão ser remetidos os 

presentes autos, após baixas e anotações de estilo, com urgência. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008925-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA MARQUES (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos 

cópia dos contratos com a administração pública municipal, conforme 

relatado na inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (parágrafo único, do art. 321, CPC). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009008-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos 

cópias dos contratos com administração pública municipal do período 

alegado 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: 1008718-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE (ADVOGADO(A))

JANETH DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

LISSA SHINOHARA (RÉU)

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER (RÉU)

GIANNI BARBOSA DO VALLE (RÉU)

A L BORBA - EPP (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Com fulcro no art. 334, do CPC, designo para o dia 14 de novembro de 

2018, às 14h a audiência de conciliação, devendo serem citados os réus 

dos termos da ação para, querendo, no prazo legal contestá-la. 

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), 

devendo constar no mandado a observação de que a citação deverá 

ocorrer pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência, conforme 

estabelece o art. 334, caput, do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008805-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SILVIO PIRES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Com fulcro no art. 334, do CPC, designo para o dia 14 de novembro de 

2018, às 14h15min a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu 

dos termos da ação para, querendo, no prazo legal contestá-la. 

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), 

devendo constar no mandado a observação de que a citação deverá 

ocorrer pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência, conforme 

estabelece o art. 334, caput, do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002754-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUHMAYA SILVA UNTAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ELIANE GOMES FERREIRA (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: 

1002754-79.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): SUHMAYA SILVA UNTAR DE 

OLIVEIRA 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 impugnar a contestação 

tempestivamente protocolada. 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, 4 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004254-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO PINTO DE SOUZA (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 VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004254-20.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): JOVENTINO PINTO DE SOUZA 

Requerido: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 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, juntar contrarrazões ao recurso 

tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 4 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 429318 Nr: 390-25.2016.811.0002

 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: ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:15687/E, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando o Dr. Daniel Henrique de Oliveira Perin, OAB n° 19.637, 

para que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena 

de ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 329700 Nr: 26002-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/0-OAB-MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando o Dr. Diney Leite da Costa, OAB n° 21.352, para que 

devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de ser 

expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 312865 Nr: 8990-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, LIZABETH REZENA DA SILVA BERALDO, JAIR DOS SANTOS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando o Dr. Edgard Gomes de Carvalho, OAB n° 10.143, para 

que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de 

ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338112 Nr: 6384-05.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BRANQUINHO - 

OAB:8644/MT, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando o Dr. Edivaldo Lima de Melo, OAB n° 12.144, para que 

devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de ser 

expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 336501 Nr: 4931-72.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIZE ROSA DE MORAES, Joaquim Bento Leite, 

MIGUELITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando o Dr. Irineu Pedro Muhl, OAB n° 5.719, para que devolva 

os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de ser expedido 

mandado de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 201111 Nr: 11781-89.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DOS SANTOS HENRIQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando o Dr. José Antonio Saldanha Pompeu Cardoso, OAB n° 
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21046/O, para que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, 

sob pena de ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 296349 Nr: 16654-59.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDA DA SILVA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, BIANCA REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, 

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando o Dr. José Antonio Saldanha Pompeu Cardoso, OAB n° 

21046/O, para que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, 

sob pena de ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 329404 Nr: 25719-44.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO XAVIER DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando o Dr. José Sebastião Campos Sobrinho, OAB n° 6.203, 

para que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena 

de ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 108331 Nr: 4236-65.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9.996

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando o Dr. Jucinei da Silva Nunes, OAB n° 11.799, para que 

devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de ser 

expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 451613 Nr: 12559-44.2016.811.0002

 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: RICARDO SIQUEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE –MT, 

PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - 

OAB:MT/3205-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando o Dr. Ricardo Siqueira da Costa, OAB n° 3205-B, para 

que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de 

ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 417706 Nr: 20851-52.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA AIKO MIYASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORREA - OAB:14271/O, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - 

OAB:14049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando o Dr. Rodolfo Yuji Miyashita Piona, OAB n° 14.049, para 

que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de 

ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 107290 Nr: 3236-30.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA GRANATTO IGNACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT 10.327-B, THIAGO GONÇALVES DE PINHO - OAB:23878/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando o Dr. Thiago Gonçalves de Pinho, OAB n° 23.878/O, para 

que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de 

ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 414063 Nr: 18950-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA GRANATTO IGNACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADORA XAVIER FONSECA 

CHAVES - OAB:10332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10327/B

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando o Dr. Thiago Gonçalves de Pinho, OAB n° 23.878/O, para 

que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de 

ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 429012 Nr: 147-81.2016.811.0002

 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: SIRLEI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando o Dr. Tomas de Aquino Silveira Boaventura, OAB n° 

3565-B, para que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, 

sob pena de ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 250002 Nr: 9429-56.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESTER BARBOSA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando o Dr. Vladimir de Lima Brandão, OAB n° 5.812, para que 

devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de ser 

expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 344813 Nr: 11757-17.2014.811.0002

 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: ALAIRCE CANUTO DE OLIVEIRA, CLARICE PEREIRA 

LEITE NASSARDEN, RISA APARECIDA SILVA LOPES, SEBASTIANA 

CATARINA COSTA MARQUES, NADIR FANTIN DA CRUZ, CELIA OLIVEIRA 

DE MORAES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO DE CAMPOS 

- OAB:15.575/MT, LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:15773, PEDRO 

PAULO FERREIRA CARDOSO - OAB:13923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora a manifestar sobre o laudo pericial 

complementar de fls. 1047/1050, no prazo de 15 dias, devendo fazâ-lo 

primeiramente a parte autora em seguida a parte requerida, esta, através 

da remessa em carga dos autos à Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 217545 Nr: 12945-55.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW 

JUNIOR-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:9.874-B

 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 

agravante no recurso são os mesmos contidos na 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 Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 288078 Nr: 7490-70.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:MT 19.148, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:20781

 Vistos.

 I) Indefiro, por ora, o pedido de execução da sentença, tendo em vista 

que o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.012, do 

CPC, devendo ser aguardado o trânsito em julgado.

II) Remetam-se os autos à instância superior para os devidos fins.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 410856 Nr: 17119-63.2015.811.0002

 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: WANDERLEY PATRÍCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSÔA DOS SANTOS - OAB:MT 8.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Com fulcro no § 3º do art. 1.010, do CPC, determino sejam remetidos os 

autos à instância superior para os devidos fins.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 221635 Nr: 1868-15.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA ZATTAR - 

OAB:MT 6.094, FERNANDA ARAUJO ROCHA - OAB:11.742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

I) Intime-se a parte exequente para informar a este juízo o número da 

agência, da conta bancária e do CPF do titular da conta, para a 

transferência dos valores depositados em conta judicial (fls. 324-327), 

bem como se pronunciar acerca do seu interesse no prosseguimento do 

feito por eventual saldo remanescente no prazo de 5 dias, sob pena de 

extinção da execução. Informados os dados, transfira-se os valores, 

voltando-me conclusos os autos para decisão.

II) Ordeno o desentranhamento de fls. 333-339, devolvendo-o ao seu 

subscritor, a tudo certificando-se.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008086-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008086-27.2018.8.11.0002. AUTOR(A): SEBASTIAO FERREIRA LIMA 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 27 de setembro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008207-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (IMPETRANTE)

MANOEL LACERDA LIMA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA SUBPROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008207-55.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: REFRIGERANTES MARAJA 

S.A. IMPETRADO: PROCURADOR CHEFE DA SUBPROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, Ante a desistência do pedido de 

liminar, intime-se o Impetrado para apresentar as informações, no prazo 

legal. Após, conclusos. VÁRZEA GRANDE, 27 de setembro de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008371-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINEI LEMES DE MORAES (AUTOR(A))

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008371-20.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ROBINEI LEMES DE MORAES 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Postergo a apreciação da tutela de 

urgência almejada, para após a realização da perícia médica. CITE-SE a 

Autarquia/Requerida, para responder a presente ação, com as 

observâncias e advertências legais. Faça consignar no mandado que em 

caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, na forma e para os efeitos dos 

artigos 334, 344 e 345, II, do Novel Código de Processo Civil. Materializada 

a resposta, com ou sem juntada de documentos, abra-se vistas à parte 

autora, para impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de setembro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008691-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT L INCORPORACOES SPE LTDA (IMPETRANTE)

MAIZA COSTA DE ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA COSTA DE ALMEIDA ALVES OAB - 042.034.986-35 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

Secretário de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008691-70.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: MRV PRIME PROJETO MT L 

INCORPORACOES SPE LTDA PROCURADOR: MAIRA COSTA DE ALMEIDA 

ALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 

ECONÔMICO E TURISMO, SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. MRV PRIME PROJETO MT L INCORPORAÇÕES 

SPE LTDA, devidamente qualificada, impetrou Mandado de Segurança 

Preventivo, com Pedido de Tutela de Urgência contra atos que poderão ser 

praticados pelo SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 

ECONÔMICO E TURISMO e SECRETÁRIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pelas razões fáticas e jurídicas 

expostas na inicial. A impetrante argumenta que desenvolve projeto de 

incorporação imobiliária oferecendo moradia popular, de empreendimento 

denominado “Parque Chapada dos Campos” situado no Município de 

Várzea Grande-MT. Assinala que para que seja garantida a entrega das 

unidades imobiliárias aos adquirentes dos imóveis é necessário que os 

Impetrados confiram o ‘habite-se’ atestando as condições de moradia dos 

imóveis, sendo essencial para que os financiamentos bancários sejam 

obtidos em relação aos adquirentes. Entretanto, aduz que o Município de 

Várzea Grande, através das autoridades impetradas, tem condicionado a 

obtenção do “habite-se” à regularidade fiscal da Impetrante, o que não 

encontra amparo legal no ordenamento jurídico, violando direito líquido e 

certo. Pugna pelo deferimento de medida liminar e concessão da 

segurança em definitivo. É o relatório. Fundamento. Decido. Conforme se 

observa na inicial, objetiva a parte Impetrante, liminarmente, determinar a 

imediata expedição do “HABITE-SE” à Impetrante alegando ato coator por 

parte dos Impetrados, uma vez que condiciona a obtenção do “habite-se” 

à regularidade fiscal da Impetrante, causando prejuízos financeiros e 

operacionais significativos. Pois bem. Em análise dos autos, verifico que a 

ação mandamental tem o condão de unicamente averiguar se há 

ilegalidade ou não do Poder Público em condicionar a expedição do 

habite-se ao recolhimento de tributos. Nos termos do inc. LXIX do art. 5º 

da Constituição da República de 1988: “Conceder-se-á 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”. O Professor Renato Lopes Becho deixa 

claro que a atividade administrativa plenamente vinculada refere à 

vinculação que a autoridade tem à lei aplicável para a cobrança, não 

cabendo pressupostos de conveniência: “ ... Ao que parece, a intenção 

do legislador era determinar que em todas as fases de cobrança do 

tributo, os agentes administrativos envolvidos, cada um em sua zona de 

atuação, cumprisse estritamente os deveres legais de seu cargo, sempre 

aplicando a lei, nunca substituindo-a por seus interesses pessoais, por 

critérios de conveniência e oportunidade ou permitindo que a atuação 

ofereça vantagens ou desvantagens a quem quer que seja. (...) ao definir 

tributo (art. 3º) estabeleceu que sua cobrança será vinculada. Significa 

dizer: os agentes públicos envolvidos nessa tarefa não poderão agir 

motivados por pressupostos de conveniência e oportunidade, mas estarão 

sujeitos a cumprir os estritos termos da lei”. (A Cobrança do Tributo como 

atividade plenamente vinculada. RDDT 219/88, dez. 2013). Vejamos as 

Súmulas: Súmula 70 – É inadmissível a interdição de estabelecimento como 

meio coercitivo para cobrança de tributo. Súmula 323 – É inadmissível a 

apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de 

tributos. Súmula 547 – Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte 

em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e 

exerça suas atividades profissionais. Acerca do assunto em tela, 

importante destacar e demonstrar como tem entendido o Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca do presente assunto: 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/ RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTRUÇÃO CIVIL. 

CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO HABITE-SE AO RECOLHIMENTO 

DO ISS – ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. Constitui ilegalidade condicionar a 

liberação de “habite-se”, ao recolhimento de imposto, devendo a 

administração pública, valer-se da via adequada para o recolhimento do 

tributo que considera devido. (Apelação/Remessa Necessária 

79379/2009, Des. José Silvério Gomes, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010). 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECUSA DE FORNECIMENTO DE 

HABITE-SE (AUTO DE CONCLUSÃO). CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE TRIBUTOS (ISS). ILEGALIDADE. COBRANÇA POR MEIO 

JUDICIAL PRÓPRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. PRECEDENTES 

DO TRIBUNAL. DECISUM RATIFICADO. Configura-se ilegal o ato da 

Administração Pública que condiciona o fornecimento do habite-se – auto 

de conclusão – ao pagamento de eventuais débitos tributários (ISS), tendo 

em vista a existência de meios ordinários próprios para a cobrança, 

possibilitando ao contribuinte o questionamento desta. (ReeNec 

111772/2009, Dra. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2010, Publicado no DJE 19/03/2010). 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE 

TRIBUTO - SANÇÃO TRIBUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA 

RATIFICADA. A Administração Pública não pode condicionar a expedição 

de licença à quitação prévia de tributo, por constituir sanção tributária, nos 

termo das Súmulas nºs. 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal. 

(ReeNec, 23101/2010, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/07/2010, Data da publicação no 

DJE 10/08/2010); Portanto, resta claro a plausibilidade do direito 

substancial invocado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil 

reparação. O artigo 300 do NCPC, dispõe que a tutela de urgência deverá 

ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano. A verossimilhança das alegações 
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concentra-se no fato de que a Impetrante está em vias de concluir o obra 

descrita na matrícula do imóvel (documento 2) e o perigo de dano de ter 

que se submeter às reparações por danos morais em relação às famílias 

que não poderão habitar o imóvel na data contratada; ANTE O EXPOSTO, 

CONCEDO a Tutela de Urgência vindicada para determinar às autoridades 

Impetradas se abstenham de impedir a concessão do “Habite-se” em 

função de eventuais débitos tributários. 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 intime-a do teor desta 

decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência à Procuradoria 

do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). VÁRZEA GRANDE, 2 de outubro de 

2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005580-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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. 

1005580-78.2018.8.11.0002 Valor da causa: $937.00 ESPÉCIE: 

[CONCESSÃO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: CONCEICAO 

MARTINS DA SILVA Endereço: RUA TRIÂNGULO MINEIRO, 11, Q35, 

CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-293 POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 553, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 553, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-905 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para querendo 

impugnar a contestação, bem como especificar suas provas. Após 

intime-se o requerido para querendo especificar as provas que ainda 

pretende produzir. 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. VÁRZEA GRANDE, 4 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: 1006135-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

ELENE RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

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. 

1006135-95.2018.8.11.0002 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[ENQUADRAMENTO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: ELENE RAMOS DA SILVA Endereço: LUIZ ALVES, SN, QD 78 LT 09, 

COLINAS VERDEJANTES, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Endereço: AV 

CASTELO BRANCO, 2500, (LOT JD IMPERADOR), JARDIM IMPERADOR, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, querendo, no prazo de 5 (cinco) 

dias especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as. 

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. VÁRZEA GRANDE, 4 

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 
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Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007447-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

MARIO DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007447-09.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARIO DE CAMPOS CURADO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Aduz 

que o requerente apresenta cegueira e visão subnormal (CID10 H54.1), 

cicatrizes coriorretinianas (CID10 H31.0) e encontra-se afastado de suas 

funções laborais desde 1/8/1999. Pois bem, quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela formulado na inicial, cumpre salientar o 

que segue. A tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 300, 

do Novo Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. A tutela de urgência, seja antecipada ou cautelar, reclama a 

observância de determinados requisitos, a saber: a) requerimento da 

parte; b) elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do 

direito; e c) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ainda 

sim, imprescindível que os efeitos da tutela de urgência antecipada não 

sejam irreversíveis. No caso em apreço, os elementos de convicção 

constantes dos autos demonstram a fumaça do bom direito, ou seja, que 

as alegações da parte autora são verossímeis, prováveis. Os documentos 

juntados na inicial indicam a probabilidade do direito da Autora, pois 

evidenciam que os males que justificaram a concessão do benefício ainda 

persistem, conforme atestado/laudos médicos. Há também urgência no 

pedido, porque o benefício é verba alimentar. Há perigo de dano, 

consistente em forçar o retorno antecipado da parte Autora ao exercício 

de sua atividade laboral, pode acarretar sérios transtornos à sua saúde. 

Destarte, ante as razões expostas, entendo oportuno o recebimento do 

auxílio-doença até regular perícia médica a ser determinada por esse juízo 

oportunamente, sob o crivo do contraditório, para ulteriores 

esclarecimentos, sobretudo, quanto à confirmação da incapacidade 

laborativa permanente ou temporário da parte autora. Diante do exposto e, 

preenchidos os requisitos legais e com fundamento nos artigos 294 e 300, 

do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA e, determino à parte ré, que no prazo de 5 dias, conceda o 

benefício previdenciário de auxílio-doença em favor da parte Autora, pelo 

prazo de 120 dias, observado o art. 219 do CPC. Intime-se o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS para o imediato cumprimento desta 

decisão, sob pena de imposição de medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento da ordem judicial. Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM). Após, tendo em vista 

tratar-se de ação de concessão do auxílio-doença, nomeio como PERITO 

JUDICIAL o médico Dr. João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, que servirá, 

independentemente de compromisso, com finalidade de certificar eventual 

(in)capacidade laborativa da parte autora. Considerando o grau de 

especialização do Sr. Perito, a complexidade dos trabalhos realizados, o 

zelo profissional, os valores estabelecidos na Tabela de honorários em 

vigor (Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da 

Justiça Federal) arbitro os honorários do Perito Judicial no valor de R$ 

500,00. Considerando ainda, que a parte autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita, expeça-se ofício requisitório, independentemente de novo 

despacho, após a realização da perícia e manifestação das partes sobre 

o laudo, nos termos do art. 29, da Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 

07 de outubro de 2014, devendo ser observado o art. 31, da referida 

Resolução. Não concordando o perito nomeado em aguardar a expedição 

de ofício em seu favor, volva-se conclusos para nomear outro perito. 

Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) A parte 

autora é incapacitada para a vida independente? b) A parte autora é 

incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? e) Se temporária, por quanto 

tempo? Concedo às partes, o prazo de 15 dias para arguir o impedimento 

ou a suspeição do perito, bem como a apresentação de quesitos e 

assistentes técnicos, sob pena de preclusão (CPC, art. 465, § 1º I, II e III). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, DESIGNO A PERÍCIA 

MÉDICA JUDICIAL para data a ser designada na serventia, que será 

realizada na Av. Barão de Melgaço, nº 2.754, Edifício Work Tower, Sala 

908, bairro Centro, Cuiabá-MT, intimando-se as partes, para 

comparecimento, sobretudo a parte autora, que deverá trazer consigo 

todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar 

os trabalhos. Os assistentes oferecerão os seus pareceres no prazo 

comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intimem-se as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º). Para 

fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do CPC. Findo o prazo, com ou sem 

manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007887-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE ABREU SILVA (REQUERENTE)

MAURICIO GOMES AMADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007887-05.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ROSA DE ABREU SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela de urgência a 

fim de receber o benefício previdenciário de auxílio-doença. Pois bem, a 

tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, 

a tutela de urgência reclama a observância do requerimento da parte, dos 

elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, o 

presente caso exige maiores dilações probatórias, tendo em vista que a 

referida concessão necessita da realização e especificação de outras 

provas e análises, ou seja, neste momento, não há como formular juízo de 

forte probabilidade sobre a pretensão da requerente, sendo necessário 

ultrapassar a fase instrutória. Diante do exposto e por não vislumbrar os 

requisitos impostos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência. Outrossim, CITE-SE o requerido para 

responder a ação, no prazo legal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 4 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007178-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MEIRELLES COELHO (ADVOGADO(A))

ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA MARIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007178-67.2018.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIANA MARIA 

BATISTA DA SILVA REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE 

Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela 

de urgência a fim de receber o benefício previdenciário de pensão por 

morte rural. Pois bem, a tutela será de urgência quando, nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, o presente caso exige maiores dilações probatórias, 

tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e 

especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não 
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há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da 

requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. Diante do 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 4 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005581-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEVISON SANTOS LIVRAMENTO (AUTOR(A))

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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. 

1005581-63.2018.8.11.0002 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: DEVISON SANTOS LIVRAMENTO 

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, - DE 7847/7848 AO 

FIM, JARDIM MARIA IZABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000 

POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias especificar 

as provas que ainda pretende produzir, justificando-as. 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. VÁRZEA GRANDE, 4 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: 1006246-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

HAMILTON RIBEIRO DE CASTRO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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. 

1006246-79.2018.8.11.0002 Valor da causa: $20,560.00 ESPÉCIE: 

[INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: HAMILTON RIBEIRO DE CASTRO JUNIOR Endereço: RUA 

TARUMÃ, 12, qd 08 JD TARUMA, MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78142-576 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem 

como especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. 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. VÁRZEA GRANDE, 4 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: 1004374-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERNANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

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. 

1004374-29.2018.8.11.0002 Valor da causa: $1,605.54 ESPÉCIE: [ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: CAMILA 

FERNANDA DOS SANTOS Endereço: Estrada Rural - Estancia Santa Rita, 

indefinido, NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

A PARTE REQUERIDA para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as. 

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. VÁRZEA GRANDE, 4 

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: 1004361-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

BRUNO JOSE ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

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. 

1004361-30.2018.8.11.0002 Valor da causa: $1,344.02 ESPÉCIE: [ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: BRUNO 

JOSE ASSUNCAO DA SILVA Endereço: Rua Carlos Antunes de Almeida, 

indefinido, NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

A PARTE REQUERIDA para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as. 

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. VÁRZEA GRANDE, 4 

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: 1005410-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

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. 

1005410-09.2018.8.11.0002 Valor da causa: $1,818.95 ESPÉCIE: [ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: SILVANA 

MARIA DA SILVA Endereço: Rua Ribeirão dos Cocais, zona rural, NOSSA 

SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 POLO PASSIVO: Nome: 
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MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE A PARTE 

REQUERIDA para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias especificar as 

provas que ainda pretende produzir, justificando-as. 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. VÁRZEA GRANDE, 4 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: 1005410-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

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. 

1005410-09.2018.8.11.0002 Valor da causa: $1,818.95 ESPÉCIE: [ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: SILVANA 

MARIA DA SILVA Endereço: Rua Ribeirão dos Cocais, zona rural, NOSSA 

SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE A PARTE 

REQUERIDA para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias especificar as 

provas que ainda pretende produzir, justificando-as. 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. VÁRZEA GRANDE, 4 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: 1005182-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LEITE DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

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. 

1005182-34.2018.8.11.0002 Valor da causa: $1,886.86 ESPÉCIE: [ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: JOAQUIM 

LEITE DE MEDEIROS Endereço: Rua Coronel Felipe, CENTRO, NOSSA SRA 

LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE A PARTE REQUERIDA 

para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias especificar as provas que 

ainda pretende produzir, justificando-as. 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 
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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. VÁRZEA GRANDE, 4 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: 1005055-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENETE RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

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. 

1005055-96.2018.8.11.0002 Valor da causa: $3,779.65 ESPÉCIE: [ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: RENETE 

RODRIGUES DO PRADO Endereço: Avenida Principal, Ribeirão dos Cocais, 

NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE A PARTE 

REQUERIDA para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias especificar as 

provas que ainda pretende produzir, justificando-as. 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. VÁRZEA GRANDE, 4 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: 1005193-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA FIRMINO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

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. 

1005193-63.2018.8.11.0002 Valor da causa: $3,367.36 ESPÉCIE: [ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: GENI 

APARECIDA FIRMINO DE OLIVEIRA SILVA Endereço: RESIDENCIAL DOM 

PEDRO II, 102, RUA A, SAN MARCOS, MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78155-901 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE NOSSA 

SENHORA DO LIVRAMENTO Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE A PARTE REQUERIDA para, querendo, 

no prazo de 5 (cinco) dias especificar as provas que ainda pretende 

produzir, justificando-as. 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. VÁRZEA GRANDE, 4 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 
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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: 1005110-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYRTON CAMPOS MOREIRA (ADVOGADO(A))

IVANI DA SILVA PAULO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

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. 

1005110-47.2018.8.11.0002 Valor da causa: $26,082.04 ESPÉCIE: 

[ADMISSÃO / PERMANÊNCIA / DESPEDIDA]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) POLO ATIVO: Nome: IVANI DA SILVA PAULO Endereço: RUA 

DOMINGOS TENUTA, 351, COOPHAMAT, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 

79092-225 POLO PASSIVO: Nome: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 2500, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, querendo, no prazo de 

5 (cinco) dias especificar as provas que ainda pretende produzir, 

justificando-as. 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. VÁRZEA 

GRANDE, 4 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: 1006917-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARLENE DO ESPIRITO SANTO ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

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. 

1006917-05.2018.8.11.0002 Valor da causa: $9,928.80 ESPÉCIE: 

[ENQUADRAMENTO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: MARLENE DO ESPIRITO SANTO ROCHA Endereço: AVENIDA 

ATLÂNTICA, (LOT VI ARTHUR), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78140-450 POLO PASSIVO: Nome: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, (LOT JD IMPERADOR), 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para querendo impugnar a 

contestação, bem como especificar suas provas. Após intime-se o 

requerido para querendo especificar as provas que ainda pretende 

produzir. 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. VÁRZEA 

GRANDE, 4 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. 
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(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: 1006915-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALDERINA PEREIRA AGUIAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

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. 

1006915-35.2018.8.11.0002 Valor da causa: $3,588.56 ESPÉCIE: 

[ENQUADRAMENTO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: ALDERINA PEREIRA AGUIAR Endereço: RUA DAS NOGUEIRAS, 

(LOT V ALEGRE), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78115-450 POLO PASSIVO: Nome: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, (LOT JD IMPERADOR), 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para querendo impugnar a 

contestação, bem como especificar suas provas. Após intime-se o 

requerido para querendo especificar as provas que ainda pretende 

produzir. 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. VÁRZEA 

GRANDE, 4 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: 1004850-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE AUXILIADORA COSTA SOUSA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

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. 

1004850-67.2018.8.11.0002 Valor da causa: $3,176.00 ESPÉCIE: [ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: JOANETE 

AUXILIADORA COSTA SOUSA Endereço: Avenida G. Julio Jose de 

Campos, FREI HUGOLINO I, NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 

78170-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE A PARTE REQUERIDA para, querendo, no prazo de 

5 (cinco) dias especificar as provas que ainda pretende produzir, 

justificando-as. 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. VÁRZEA 

GRANDE, 4 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: 1003789-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA PRADO DE MORAIS (REQUERENTE)
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ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

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. 

1003789-74.2018.8.11.0002 Valor da causa: $1,472.53 ESPÉCIE: [ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: JULIETA 

PRADO DE MORAIS Endereço: Travessa Carlos Antunes de Almeida, 

CENTRO, NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA impugnar a contestação, bem como especificar suas provas. 

Após intime-se o requerido para querendo especificar as provas que 

ainda pretende produzir. 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. VÁRZEA GRANDE, 4 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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36729 Nr: 4317-24.2001.811.0002

 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: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS ANTONIO DOS REIS, Cpf: 

09026371934, Rg: 694832. 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: 1. Considerando a notícia de que o executado quitou o débito 

exeqüendo, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 

794, inciso I, do Código de Processo Civil.2. Condeno a parte executada 

nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 

120,00 (cento e vinte reais), nos termos 20, § 4º, do Código de Processo 

Civil. 3. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações 

de estilo, arquive-se.4. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o 

arquivamento deverá ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com 

o respectivo registro para os fins próprios.5. P.R.I.C.Várzea Grande-MT, 

30 de junho de 2008.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de DireitoAuxiliar de 

Entrância Especial

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 01 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263071 Nr: 22758-04.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAMBOESTE EXPORTAÇÃO ALIMENTOS 

LTDA, MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES, EDMO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS FRANCISCO, Elias Antonio Rodrigues, LUIZ 

CARLOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLAMBOESTE EXPORTAÇÃO ALIMENTOS 

LTDA, CNPJ: 32954380000190, Inscrição Estadual: 130727261, atualmente 

em local incerto e não sabido ELIAS ANTONIO RODRIGUES, Cpf: 

53643291191, Filiação: Antonio Rodrigues e Ana Josefa Rodrigues, data 

de nascimento: 17/07/1959, brasileiro(a), natural de Florestópolis-PR, 

casado(a), comerciante, atualmente em local incerto e não sabido 

ANTONIO CARLOS FRANCISCO, Cpf: 30119910900, Rg: 1711200, Filiação: 

Antonio Francisco e Maria Mazia, data de nascimento: 29/04/1957, natural 

de Maringa-PR, casado(a), desempredo e atualmente em local incerto e 

não sabido LUIZ CARLOS SOARES, Cpf: 45835438168, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/02/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FLAMBOESTE EXPORTAÇÃO 

ALIMENTOS LTDA, MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUESE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA-201184, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 184/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 7.492.577,00 - Valor Atualizado: R$ 7.492.126,48 - Valor 

Honorários: R$ 450,00

Despacho/Decisão: REFERÊNCIA:AUTOS Nº 22758-04.2010 - EXECUÇÃO 

F I S C A L E X E Q Ü E N T E : F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

ESTADUALEXECUTADO:FLAMBOESTE EXPORTAÇÃO ALIMENTOS LTDA 
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E OUTROS Vistos,Cite-se, por correio, observando a Serventia o disposto 

no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) dias, o devedor pagar 

o débito fiscal ou em igual prazo, nomear bens suficientes à garantia da 

execução. Concedo ainda, os benefícios do art. 172, § II, do Código de 

Processo Civil. Para o caso de imediato pagamento ou inexistência de 

embargos, com sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, fixo os honorários 

advocatícios em R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais). 

Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pelo 

Executado, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário. Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrando o Executado, para intimação da penhora, 

proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie. Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exeqüendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação. Expeça-se o necessário. Às 

providênciasVárzea Grande, 26 de março de 2012.ONIVALDO BUDNYM 

Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 26 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259334 Nr: 18922-57.2010.811.0002

 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): JUSTINO LINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUSTINO LINS DA SILVA, Cpf: 

09100768120, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

JUSTINO LINS DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA-, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 50884/2010, 50885/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 2.960,15 - Valor Atualizado: R$ 2.760,15 - Valor 

Honorários: R$ 200,00

Despacho/Decisão: REFERÊNCIA:AUTOS Nº 18922-57.2010 - EXECUÇÃO 

FISCALEXEQÜENTE:FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPÍO DE VÁRZEA 

GRANDEEXECUTADO:JUSTINO LINS DA SILVAVistos,Cite-se, por correio, 

observando a Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, 

em 05 (cinco) dias, o devedor pagar o débito fiscal ou em igual prazo, 

nomear bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os 

benefícios do art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de 

imediato pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 

20, § 4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos 

reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil. Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pelo 

Executado, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário. Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrando o Executado, para intimação da penhora, 

proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie. Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exeqüendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. Às 

providênciasVárzea Grande, 12 de maio de 2011.ONIVALDO BUDNYJuiz 

de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 26 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243845 Nr: 19803-34.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA LUZ COMERCIAL LTDA, MARIA 

AUXILIADORA QUEIROZ DE LIMA, MANOEL PAIXÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANTA LUZ COMERCIAL LTDA, CNPJ: 

05233719000196 e atualmente em local incerto e não sabido MANOEL 

PAIXÃO DE OLIVEIRA, Cpf: 73088269100, Rg: NADA CONSTA, Filiação: 

Sem Qualificação, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SANTA LUZ COMERCIAL 

LTDA, MARIA AUXILIADORA QUEIROZ DE LIMAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA-200910278, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10278/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/12/2009

 - Valor Total: R$ 5.011,58 - Valor Atualizado: R$ 4.711,58 - Valor 

Honorários: R$ 300,00

Despacho/Decisão: REFERÊNCIA:AUTOS Nº 19887-35.2010 - EXECUÇÃO 

FISCALEXEQÜENTE:FAZENDA PÚBLICA ESTADUALEXECUTADO:SANTA 

LUZ COMERCIAL LTDA E OUTROS Vistos,Cite-se, por correio, observando 

a Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, o devedor pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear bens 

suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do art. 

172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato pagamento 

ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, 

fixo os honorários advocatícios em R$ 300,00 (Trezentos reais). 

Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pelo 

Executado, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário. Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrando o Executado, para intimação da penhora, 

proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie. Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exeqüendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação. Expeça-se o necessário. Às 

providênciasVárzea Grande, 26 de março de 2012.ONIVALDO BUDNYM 

Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 27 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230917 Nr: 11114-35.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.E.G. CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M.E.G. CARNEIRO, CNPJ: 

02378936000186. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/08/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de M.E.G. CARNEIRO, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA-20083801, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3801/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/10/2008

 - Valor Total: R$ 10.968,09 - Valor Atualizado: R$ 10.438,09 - Valor 

Honorários: R$ 530,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Tendo em vista as informações contidas 

na petição de fls. 21, determino a intimação da exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, juntar aos autos CDA devidamente atualizada, bem 

como manifestar-se acerca da carta de citação devolvida (fls. 14), sob 

pena de arquivamento nos termos do art. 40 da LEF.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 27 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253194 Nr: 21019-30.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, 

AUGUSTO ALVES PINTO, JULIO MARQUES PACHECO, VALDIR JOSÉ 

PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, 

CNPJ: 15045768000159, Inscrição Estadual: 13118546-2, atualmente em 

local incerto e não sabido AUGUSTO ALVES PINTO, Cpf: 27825434820, 

sócio responsável, atualmente em local incerto e não sabido JULIO 

MARQUES PACHECO, Cpf: 11125705191, Rg: 214.876, Filiação: Jakson 

Machado Pacheco e Grancinda A. Marques Pacheco, data de nascimento: 

25/12/1952, brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, casado(a), empresário 

e atualmente em local incerto e não sabido VALDIR JOSÉ PACHECO, Cpf: 

11113499168. 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 
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monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de EXPRESSO GARÇA BRANCA 

LTDA, AUGUSTO ALVES PINTOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA-20106893, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6893/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/09/2010

 - Valor Total: R$ 666,91 - Valor Atualizado: R$ 516,91 - Valor Honorários: 

R$ 150,00

Despacho/Decisão: Vistos,etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 150,00 (cento e 

cinqüenta reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando 

bens à penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais 

exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a 

expressa manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se 

o termo a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela 

parte Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo 

ao Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 27 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392443 Nr: 6871-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMADO DOS SANTOS, Cpf: 

14327953504, Filiação: Maria Dionisia dos Santos e Enedino dos Santos, 

data de nascimento: 17/11/1958, brasileiro(a), natural de Salvador-BA, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/04/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de AMADO 

DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA-20121667, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20121667/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/03/2012

 - Valor Total: R$ 2.721,28 - Valor Atualizado: R$ 2.521,28 - Valor 

Honorários: R$ 200,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos 

reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 02 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246492 Nr: 20245-97.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112, Inscrição Estadual: 13.179.355-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido RENE ADÃO ALVES PINTO, Cpf: 22959912187, 

Rg: 199.012, casado(a), administrador de empresa. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

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: 04/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA-20103729, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3729/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2010

 - Valor Total: R$ 918,14 - Valor Atualizado: R$ 818,14 - Valor Honorários: 

R$ 100,00

Despacho/Decisão: Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea GrandeREFERÊNCIA:AUTOS Nº 20245-97.2010 - 

Cód.: 246492ESPÉCIE:EXECUÇÃO FISCALEXEQÜENTE:ESTADO DE MATO 

G R O S S O E X E C U T A D O : T R A N S P O R T E S  A R A R A  A Z U L 

LTDAVistos,Citem-se, por correio, a empresa Executada e seu 

co-responsável indicado na CDA de f. 07/08, observando a Serventia o 

disposto no art. 8º, III, da Lei nº 6.830/80, para, em 05 (cinco) dias, os 

devedores pagarem o débito fiscal ou em igual prazo, nomear bens 

suficientes à garantia da execução. Concedo os benefícios do art. 172, § 

II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato pagamento ou 

inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, fixo 

os honorários advocatícios em R$100,00 (cem reais). Materializado 

eventuais embargos os honorários serão majorados nos parâmetros e 

critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do CPC. 

Nomeando bens à penhora, que deverá vir com seu valor estimado e 

demais exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, 

colha-se a expressa manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pena de anuência e concordância tácita. Havendo concordância, 

lavre-se o termo a que se refere o art. 657 do CPC, que deverá ser 

subscrito pelo Executado, dessa data correrá o prazo para embargos, 

procedendo ao Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário. Não havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da Executada, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrada a Executada para intimação da penhora, 

proceda-se conforme art. 12 e seus parágrafos da Lei de Regência. 

Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de penhora e atos 

subseqüentes, designem-se datas para hasta pública, com as publicações 

e intimações à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas aplicáveis à 

espécie. Na hipótese de concordância do Exeqüente com a penhora e com 

a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo imediatamente anterior. Se 

eventualmente a constrição recair sobre bens imóveis, requisitem-se as 

respectivas certidões negativas de ônus de conformidade com o 

Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da Justiça/MT.Dez dias antes 

da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o valor do débito exeqüendo, 

conforme o demonstrativo apresentado na data da propositura da 

ação.Expeça-se o necessário. Às providências.Várzea Grande, 14 de 

dezembro de 2011.ONIVALDO BUDNYE Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 27 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311053 Nr: 7120-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINA MARIA DE B SALEH, PAULINA 

MARIA DE BARROS SALEH

 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): PAULINA MARIA DE B SALEH, CNPJ: 

02535752000182 e atualmente em local incerto e não sabido PAULINA 

MARIA DE BARROS SALEH, Cpf: 17267595200, Rg: 0639163-0, Filiação: 

Sebastião Waldomiro de Barros e Maria da Silva Barros, brasileiro(a), 

casado(a), Telefone 3682 - 5991. 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: 02/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de PAULINA MARIA DE B SALEH 

e PAULINA MARIA DE BARROS SALEH, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA-20129414, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9414/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/09/2012

 - Valor Total: R$ 108.597,50 - Valor Atualizado: R$ 107.497,51 - Valor 

Honorários: R$ 1.100,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Citem-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, os devedores pagarem o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.100,00 (mil e cem 

reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pelo 

Executado, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrando o Executado, para intimação da penhora, 

proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 
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publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. Às 

providências.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 01 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308331 Nr: 4290-21.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL DE ALIMENTOS QUALIDADE LTDA 

- EPP, OLAVO GERMANO DE SOUZA, GEOGES LANDALE FLEURY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MERCANTIL DE ALIMENTOS QUALIDADE 

LTDA - EPP, CNPJ: 03489420000252, Inscrição Estadual: 132052423, 

atualmente em local incerto e não sabido OLAVO GERMANO DE SOUZA, 

Cpf: 67280986153, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

GEOGES LANDALE FLEURY, Cpf: 00074833170, 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: 26/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de MERCANTIL DE ALIMENTOS 

QUALIDADE LTDA - EPP, OLAVO GERMANO DE SOUZAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA-20128937, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8937/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/08/2012

 - Valor Total: R$ 4.149,03 - Valor Atualizado: R$ 3.749,03 - Valor 

Honorários: R$ 400,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Citem-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, os devedores pagarem o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pelo 

Executado, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrando o Executado, para intimação da penhora, 

proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. Às 

providências.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 02 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415852 Nr: 19830-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSÃO COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE 

ALIMENTOS LTDA, DALVA ALVES DOS SANTOS, SEBASTIÃO NUNES 

NETO, WALDOMIRO BORGHI, GUERERINO APARECIDO RIGOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EXPRESSÃO COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO 

DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 06910770000158, atualmente em local incerto 

e não sabido DALVA ALVES DOS SANTOS, Cpf: 00403232180, Rg: NADA 

CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido WALDOMIRO BORGHI, Cpf: 01208536125, Rg: NADA 

CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido GUERERINO APARECIDO RIGOLON, Cpf: 

69649413120, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido SEBASTIÃO 

NUNES NETO, Cpf: 34616098115, Rg: 340317, Filiação: S/qualificação, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresário. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

EXPRESSÃO COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, DALVA 

ALVES DOS SANTOSE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA-2054806, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4806/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/04/2015
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 - Valor Total: R$ 77.274,65 - Valor Atualizado: R$ 75.924,65 - Valor 

Honorários: R$ 1.350,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.350,00 (mil trezentos 

e cinquenta reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando 

bens à penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais 

exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a 

expressa manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se 

o termo a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela 

parte Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo 

ao Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 02 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261071 Nr: 2108-33.2011.811.0002

 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): BERENICE GONÇALINA DE ARRUDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BERENICE GONÇALINA DE ARRUDA 

GOMES, Cpf: 34597298134, Rg: 256.424, Filiação: Benedito Gomes da 

Silva e Maria Helena Gomes, data de nascimento: 12/06/1946, natural de 

Várzea Grande-, divorciado(a), professora, Telefone 36347096. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS Nos termos da legislação vigente e 

em cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte EXECUTADA, acerca da restrição judicial do veículo placa 

JZW3152 MT, marca/modelo FORD/ECOSPORT XLS 1.6L, de propriedade 

da parte executada.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 02 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 281537 Nr: 255-52.2012.811.0002

 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: DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HENRIQUE K 

KOBAYASHI - OAB:6.180

 Vistos,

 CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. opõe Embargos de 

Declaração face à sentença de fls. 119/120, afirmando omissão na quanto 

a preliminar suscitada na defesa acerca de litispendência com a ação 

Código n. 274948. Ademais, alega irregularidade no estabelecimento dos 

honorários sucumbenciais. Pugna, assim, pelo acolhimento dos presentes 

embargos.

É o breve relato.

Decido.

Conheço do recurso, porquanto tempestivo, fl. 136.

Acolho, contudo, em sua pretensão e passo a analise da preliminar 

arguida pela parte Embargante.

 A releitura da sentença embargada evidencia haver o Juízo enfrentado, 

com clareza, os pedidos contidos na inicial, quanto a preliminar arguida 

pelo embargante acerca de litispendência com o processo Código n. 

274948 não prospera, visto que as ações não possuem a mesma causa 

de pedir e pedido, embora envolvam as mesmas partes. O citado processo 

(Código 274948) tem como pedido a ligação de energia em determinada 

Unidade Consumidora.

 Verifica-se, destarte, que o processo (Código 281537) o pedido é de 

transferência de titularidade para emissão das faturas.

Diante do exposto, não há que se falar em litispendência entre os 

mencionados processos.

 Quanto aos honorários advocatícios, verifico que realmente houve erro 

material acerca da condenação dos honorários advocatícios.

 Diante do exposto declaro que a parte dispositiva passa a ter a seguinte 

redação:

"Condeno o Requerido em honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos) reais, com fulcro no artigo 85, § 8º do CPC.”

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

 P.R.I.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 537817 Nr: 8778-43.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRYEL CASTRO ROCHA, YASMIN 

NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SILVA FERREIRA - 

OAB:19770/O

 I – Os Réus apresentaram Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 

16/10/2018, às 17:30 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 545493 Nr: 12640-22.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO PONTES DA SILVA, VICTOR 

HUGO GONÇALVES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Os Réus apresentaram Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 

17/10/2018, às 15:20 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 406473 Nr: 14838-37.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, ROSILENE LUZIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI MIRANDA DE ALMEIDA, ANDRE SILVA 

DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANIELLY G. LEITE - 

OAB:OAB/MT 14.433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828/MT, RANIELLY G. LEITE - OAB:OAB/MT 14.433

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

2ª VARA CRIMINAL

Ação Penal n.º 14838-37.2015.811.0002 (código 406473)

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Réus: EDINEI MIRANDA DE ALMEIDA e ANDRÉ SILVA DE CAMPOS

SENTENÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia em desfavor de EDINEI 

MIRANDA DE ALMEIDA e ANDRÉ SILVA DE CAMPOS, devidamente 

qualificados nos autos, tendo imputada a conduta tipificada no artigo 157, 

§ 2º, I e II (por 3 vezes) c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código 

Penal c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90 em relação ao acusado ANDRE e, 

em relação a EDINEI, as condutas tipificadas no artigo 157, § 2º, I e II (por 3 

vezes), art. 180, caput, art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal 

c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Diz a denúncia que no primeiro semestre do ano de 2015, em data ainda 

não especificada, os denunciados André Silva de Campos e Edinei 

Miranda de Almeida associaram-se ao adolescente Tiago Fhellype Ney de 

Almeida e ao indivíduo conhecido apenas pela alcunha de 'FRANK' (ainda 

não identificado, com finalidade de praticar crimes. Apurou-se que os 

denunciados, juntamente com adolescente infrator e com o comparsa 

ainda não identificado, associaram-se para praticarem diversos crimes 

dentre eles o de tráfico de entorpecentes, roubo majorado (concurso de 

agentes e emprego de arma de fogo (múltiplas vitimas) e receptação. 

Consta ainda que no dia 08.07.2015, por volta das 21h20, em residência 

particular localizada na Rua O, qd. 26, nº 25, bairro São Mateus, nesta 

cidade, os denunciados André SILVA DE CAMPOS e EDINEI MIRANDA DE 

ALMEIDA, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com 

o adolescente Fhellype Ney de Almeida e ao indivíduo conhecido apenas 

pela alcunha de “FRANK”, mediante grave ameaça exercida pelo emprego 

de arma de fogo (objeto não apreendido) subtraíram um aparelho celular e 

o veiculo VW/Gol, placa OBS-2944, pertencentes à vitima CÉZAR 

AUGUSTO SANTANA; um aparelho celular pertencente à vítima 

ROSIDELMA DE ALMEIDA; um aparelho celular pertencente a vítima 

Fernando Aparecido de Almeida Barros; além de cerca de R$ 600,00 

(seiscentos reais). Ainda, que na mesma data, por volta das 22h30min, em 

residência localizada na Rua 38, nº 02, Qd. 02, bairro Parque Sabiá, nesta 

cidade, EDINEI MIRANDA DE ALMEIDA recebeu e ocultou, sabendo se 

tratar de produto de crime, uma motocicleta Honda XRE 300, cor dourada, 

placa NPQ 0625, pertencente a WELLINGTON MARQUES DE OLIVEIRA. Ao 

praticarem os crimes descritos nos arts. 288 e 157, ambos do CP, e 

companhia do adolescente TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA, os Réus 

contribuíram para a corrupção do mesmo.

Termos de Reconhecimento de Pessoa à fls. 15; 16; 17.

A denúncia foi recebida no dia 1º/09/2015 (fls. 109/111) e os Réus 

apresentaram Defesa Preliminar às fls. 212/218; 237.

Durante a instrução criminal foram ouvidas as testemunhas, FERNANDO 

APARECIDO DE ALMEIDA, CÉZAR AUGUSTO SANTANA, EDUARDO DA 

SILVA MORES e EDNALDO AGUIAR DE OLIVEIRA, procedendo, em 

seguida ao interrogatório dos Réus, sendo todas as declarações 

gravadas em áudio e vídeo (DVD - fls. 311). Foi homologada a desistência 

manifestada pelas partes na oitiva das testemunhas faltantes (fl. 303).

 Em memoriais finais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência 

da denúncia, condenando ANDRE nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e 

II, por 3 vezes, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal e no 

art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (fls. 249/256) e EDINEI nas penas do art. 157, 

§ 2º, incisos I e II, por 3 vezes, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, art. 180, 

caput, todos do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Em Alegações Finais, a Defesa dos Acusados requereram a absolvição 

(fls. 324/335).

Antecedentes criminais juntados aos autos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia descreveu fatos que caracterizam o delito tipificado no artigo 

157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 288, parágrafo único, art. 180, “caput”, 

todos do Código Penal c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90. Diz o referido 

dispositivo legal:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante 

grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 

meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

Pena - reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.”

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade):

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas...”

“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) 

anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”

 “Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico 

de cometer crimes:

 Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

 Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é 

armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.”

 “Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito 

próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que 

terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

O crime de roubo (CP, art. 157) se encontra inserido no capítulo dos 

crimes contra o patrimônio, em razão da intenção do agente que é a 

subtração patrimonial. Entretanto, diante da exigência de emprego de 

violência ou grave ameaça contra a pessoa, conclui-se que o legislador, 

ao descrever este tipo penal, teve por intuito proteger não apenas o 

patrimônio, mas também a integridade física e psicológica do indivíduo.

A violência, nesse caso, pode ser "própria: com o emprego de força 

física, consistente em lesão corporal ou vias de fato; imprópria: com 

emprego do 'qualquer outro meio' descrito na norma incriminadora, 

abstraída a grave ameaça; imediata: contra o titular do direito de 

propriedade ou posse; mediata: contra um terceiro; física: emprego da vis 

absoluta (força física) e moral com o emprego da vis compulsiva (grave 

ameaça) ".

 Tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade, livre e 

consciente, de subtrair coisa que sabidamente não lhe pertence.

O delito descrito no artigo 244-B da Lei 9.069/90 é crime formal, que tem 

por objeto jurídico penalmente tutelado a moralidade do menor de 18 anos 

e tem como elemento subjetivo o dolo, consubstanciado na intenção de 

corromper ou facilitar a corrupção do menor.

O delito descrito no art. 288 do Código Penal exige a união de três ou mais 

pessoas com a finalidade específica de praticarem crimes. Assim, 

indispensável o dolo dos indivíduos, bem como o liame subjetivo entre os 

agentes para a prática dos delitos. Portanto, necessita estar demonstrada 

que houve uma associação e que esta se deu para o cometimento de 

crimes.

O crime de estelionato se consuma com a ação de adquirir, receber, 

transportar, conduzir ou ocultar, sendo elemento normativo do tipo a coisa 

que sabe ser produto de crime.

 Ouvida em juízo, a vítima FERNANDO APARECIDO DE ALMEIDA BARROS 

declarou que estava na porta de casa com seus familiares, quando ali 

chegou um rapaz armado e anunciou o assalto; que ele mandou que todos 

deitassem no chão, oportunidade em que levou um chute; que ele 

perguntou se tinha algum policial e exigiu dinheiro; que revirou toda a casa 
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e levou o carro do Cesar; que subtraiu celulares também; que teve de 

quebrar a porta para sair, pois os rapazes trancaram a porta; que pediram 

ajuda aos vizinhos e ligaram para a polícia; que pouco tempo depois ficou 

sabendo da prisão de 3 rapazes, mas um escapou; que seu vizinho viu 

que uma caminhonete Silverado, verde, deu apoio ao roubo; que através 

dessa informação, o veiculo Gol foi recuperado; que seu vizinho viu que 

os meninos que praticaram o roubo desceram da caminhonete; que o 

rapaz que lhe abordou na porta foi EDINEI;que já o conhecia de vista; que 

também reconheceu um rapaz “menorzinho”, dos olhos “bem estalados”; 

que tinham mais pessoas no roubo, mas não viu a fisionomia; que somente 

o celular da sua esposa foi recuperado, pois seus 2 celulares e o dinheiro 

não.

CÉZAR AUGUSTO SANTANA (vítima) relatou que estava na casa do seu 

cunhado quando ali chegaram 3 rapazes, sendo 1 armado; que nesse 

momento estava na porta da casa com seu cunhado; que a casa não tem 

portão e nem muro; que anunciaram o assalto e mandaram que deitassem 

ao solo; que subtraíram dinheiro, celulares e seu carro; que subtraíram 

seu celular e seu carro; que tinham crianças na casa; que não tem 

certeza de quem portava a arma, mas acredita que o adolescente; que os 

vizinhos disseram que uma caminhonete Silverado deu suporte ao roubo; 

que a chave do seu carro foi encontrada quando da prisão dos rapazes 

na caminhonete; que seu carro foi recuperado e seu celular; que 

reconheceu com certeza dois rapazes como sendo autores do roubo; que 

não reconheceu o dono da caminhonete porque não o viu; que ficou 

sabendo que tinham 4 rapazes dentro da Silverado quando a polícia a 

localizou, porém um rapaz conseguiu fugir; que os rapazes que 

reconheceu na delegacia, não portavam arma no momento do roubo; que 

confirma que, na verdade, o Tiago estava armado no momento do roubo.

O policial militar EDUARDO DA SILVA MORES disse que participou da 

diligência que resultou na prisão dos réus; que a notícia era de um roubo 

de um veículo Gol; que encontraram a caminhonete Silverado e prenderam 

os ocupantes; que pelo que se recorda, as vítimas reconheceram os 

acusados; que durante a abordagem dos rapazes foi encontrada a chave 

do carro roubado e eles indicaram onde o veículo estava escondido, 

sendo então recuperado.

EDNALDO AGUIAR DE OLIVEIRA (PM) disse que a notícia era de um roubo 

a um veículo Gol, sendo que uma caminhonete Silverado tinha dado apoio; 

que a caminhonete foi localizada e, dentro dela, celulares das vítimas e a 

chave do Gol; que os rapazes indicaram onde o veículo estava escondido, 

sendo uma chácara; que apreenderam o Gol; que foi feita diligência na 

casa de um dos rapazes, oportunidade em que foi localizada uma 

motocicleta; que a moto foi checada, sendo verificado que se tratava de 

produto de roubo; que pelo que se recorda 4 rapazes praticaram o roubo, 

mas somente 3 foram presos; que não se recorda se tinha menor de 

idade; que teve a informação que as vítimas reconheceram os presos 

como sendo autores do roubo

 Interrogado em juízo, EDINEI MIRANDA DE ALMEIDA declarou que não 

praticou o crime de associação criminosa; que estava na rua a pé, quando 

ali chegaram TIAGO e FRANK, sendo que estavam em uma bicicleta; que 

eles pediram que fosse no roubo para dirigir o carro que seria subtraído; 

que TIAGO estava armado e entrou primeiro na casa das vítimas; que 

dirigiu o Gol após o roubo;que sabia que TIAGO estava armado; que a 

moto que estava na sua casa, tinha comprado do TIAGO (filó), tendo pago 

R$ 500,00; que não sabia que se tratava de produto de roubo, uma vez 

que a moto estava toda estragada e não andava; que sabia que Filó era 

menor de idade; que ANDRÉ não praticou o roubo, somente os buscou 

após terem escondido o Gol; que ANDRÉ parece FRANK, ambos são 

brancos e “cabeludos’; que após o roubo, FRANK saiu de bicicleta e foi 

embora, sendo que TIAGO foi consigo no Gol roubado; que TIAGO indicou 

a chácara onde guardaram o veículo roubado; que após esconder o 

veículo, TIAGO ligou para ANDRÉ buscá-lo no posto Trevisan; que não 

conhecia ANDRÉ antes do dia dos fatos; que não falaram o que tinha 

acontecido ao ANDRÉ; que no bairro São Mateus a polícia mandou que 

parassem; que TIAGO estava com 2 celulares pertencentes às vítimas e a 

chave do Gol; que no momento em que a polícia mandou parar, TIAGO 

jogou a chave do Gol ao solo; que ANDRÉ deitou em cima da chave, mas 

foi sem querer; que os pertences que não foram recuperados ficaram com 

FRANK; que a arma pertencia a FRANK e TIAGO, mas FRANK levou 

embora; que não entrou na casa das vítimas no momento do roubo; que 

não tem conhecimento sobre droga apreendida.

ANDRÉ SILVA DE CAMPOS negou as acusações que lhe foram feitas na 

denúncia. O Acusado declarou que não praticou o roubo; que só buscou 

os rapazes; que logo em seguida foram abordados por policiais; que no 

momento da abordagem ficou do lado do motorista na caminhonete e os 

rapazes do lado do carona, todos para o lado de fora; que depois o policial 

mandou que deitassem no chão e, depois de deitar, foi arrastado para 

perto dos outros dois rapazes; que nesse momento deitou em cima da 

chave do carro Gol; que nada sabia sobre o roubo; que os policiais 

encontraram a chave do Gol embaixo de si; que na casa de EDINEI foi 

encontrada uma moto roubada, mas não sabe informar nada sobre esse 

fato; que sabia que TIAGO era menor de idade; que não conhece FRANK, 

somente de “vista”, pois frequentava a mesma quadra de escola; que 

Frank é parecido consigo; que os policiais foram na casa de FRANK, mas 

não foi encontrado; que no dia dos fatos TIAGO disse a polícia que FRANK 

estava na casa de EDINEI esperando, inclusive a arma estava com ele; 

que foram até a casa de EDINEI e encontraram a moto; que depois TIAGO 

indicou o endereço de FRANK e a polícia foi até lá, mas não o 

encontraram.

Como se pode observar, EDINEI confessou a prática do roubo, bem como 

de corrupção de menor, negando a autoria quanto aos demais crimes. 

Afirmou ainda que ANDRÉ não praticou os crimes, tendo apenas buscado 

a si e a TIAGO, após terem escondido o veículo roubado. ANDRÉ, por sua 

vez, nega veementemente a prática dos crimes.

Analisando atentamente os autos, percebo que a prisão dos acusados e a 

apreensão do Gol, bem como da moto só foi possível diante das 

informações fornecidas pelos vizinhos das vítimas, uma vez que viram a 

SILVERADO verde estacionada próxima a casa destas, informando, 

inclusive, que os ladrões desceram dela. Ainda que ANDRÉ negue a sua 

participação no roubo, tal argumento não prospera, uma vez que “do 

nada” os vizinhos não indicariam a placa e as características da 

caminhonete de ANDRÉ para a polícia, resultando na prisão do acusado, 

confesso, EDINEI.

TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA (menor infrator) foi ouvido em sede 

policial, oportunidade em que declarou que “por volta das 20:00 horas, seu 

amigo “Frank” e o conduzido ANDRE chegaram em sua residência na 

caminhonete verde e chamaram o declarante para praticar um roubo numa 

residência qualquer; que aceitou e viram o conduzido EDINEI nadando na 

rua e também chamaram ele para praticar o roubo; que todos estavam na 

caminhonete, ocasião em que viram uma residência sem muro, chamando 

a atenção e decidiram por praticar o roubo naquela residência; que o 

declarante e Frank desceram do veículo, enquanto ANDRE e EDINEI 

permaneceram no veículo; que FRANK portava a arma que seria a única; 

que Frank chegou anunciando o roubo, tendo declarante recolhido os 

aparelhos celulares; que ANDRE foi quem dirigiu o veículo Gol da vítima, 

juntamente com Frank e o declarante, enquanto EDINEI ficou com a 

caminhonete ... que entraram na caminhonete e voltavam para suas 

residências quando foram abordados pela polícia militar, sendo detidos e 

informaram onde esconderam o veículo Gol... que foram na residência de 

EDINEI, local onde estava Frank o qual correu e foragiu, deixando o celular 

da vítima...” (sic – fl. 18).

 As vítimas CEZAR, ROSIDELMA e FERNANDO reconheceram EDINEI e 

TIAGO como sendo os ladrões, afirmaram ainda que eles utilizaram arma 

de fogo durante o roubo, fato confirmado pelo réu EDINEI e pelo menor 

TIAGO.

 Como se pode observar do inciso I, do § 2º do art. 157, o Código Penal 

pune com maior rigor o delito de roubo praticado com a utilização de arma 

(antiga redação). É que, inegavelmente o uso deste tipo de artefato, além 

de expandir o poder ofensivo do agente criminoso, reduz, 

consideravelmente, a capacidade de reação da vítima. Sem dúvida é 

menor a potencialidade lesiva no cometimento do roubo mediante grave 

ameaça por meio de força física, do que mediante o emprego de arma na 

consecução do delito e, por óbvio que maiores a intimidação e a violência 

moral da vítima de roubo quando lhe é apontada uma arma de fogo.

Vigora no Direito brasileiro e no Direito contemporâneo em geral o princípio 

da livre convicção judicial motivada, de forma que o uso da arma no crime 

por roubo pode ser comprovado por qualquer meio probatório, não 

havendo que se falar em afastamento da qualificadora do art. 157, § 2º, I, 

do CP (antiga redação), quando esta não for apreendida. A propósito:

“APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO I, E II DO CP) – 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS COMUNS DOS APELANTES – 1. – 

ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – 

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRA DAS 

VÍTIMAS E OUTRAS PROVAS EM HARMONIA – 2. AFASTAMENTO DO 

EMPREGO DE ARMA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DAS VÍTIMAS 
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SUFICIENTES PARA A CONFIGURAÇÃO – 3. REDUÇÃO DA PENA 

BASILAR – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

CONSIDERADAS NEGATIVAS COM ARGUMENTOS INIDÔNEOS E 

PRÓPRIOS DO TIPO PENAL – 4. UM DOS APELANTES: AUMENTO DO 

QUANTUM PELA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – 

IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – 5. ATUAÇÃO DE OFÍCIO - 

READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA ÚLTIMA FASE 

DOSIMÉTRICA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PECUNIÁRIA – 6. 

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA:UM DOS APELANTES – NÃO 

CONHECIMENTO – Fl. 1 de 12 SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO 

Nº 7722/2018 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE CAMPO VERDE 

RELATOR:DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO INEXISTÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - 

CONHECIMENTO EM PARTE - PARCIAL PROVIMENTO DO APELO – 

CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL 1. As palavras seguras e 

induvidosas das vítimas, apoiadas em outros elementos de convicção 

sobre a materialidade e autoria delitivas, constituem estrutura probatória 

suficiente para autorizar a expedição de decreto condenatório; 2. A 

majorante do emprego de arma de fogo independe de apreensão e perícia, 

se por outros elementos de prova não subsistem dúvidas acerca do 

efetivo emprego na execução do crime, a exemplo do poder intimidatório 

que provoca nas vítimas; (...)” (TJMT, APELAÇÃO Nº 7722/2018, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, j. 

06-06-2018)

Em relação ao tema, reiterados são os pronunciamentos do STF sobre a 

irrelevância da apreensão, para perícia, da arma utilizada no roubo, sendo 

suficiente a demonstração da intimidação da vítima pelo uso do objeto, 

dispensada a aferição da potencialidade lesiva. Nesse sentido:

“CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PRÁTICA DELITUOSA – DUPLICIDADE – 

PENA-BASE – FIXAÇÃO – DIVERSIDADE. Possível é, ante as 

peculiaridades das práticas delituosas, chegar-se à majoração do mínimo 

previsto para cada um dos tipos consideradas percentagens diversas. 

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VERSUS REINCIDÊNCIA. A diversidade dos 

institutos, presentes sob o ângulo da circunstância judicial maus 

antecedentes, afasta a possibilidade de acolher-se defesa no sentido da 

sobreposição – considerações. ROUBO – ARMA DE FOGO – APREENSÃO 

E PERÍCIA. A caracterização do crime de roubo prescinde da apreensão e 

perícia da arma de fogo utilizada e, portanto, da definição da 

potencialidade lesiva desta última.” (STF, HC 112.654 - SÃO PAULO, 

Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 03/04/2018)

Das declarações constantes nos autos, restou incontestavelmente 

comprovado que EDINEI e ANDRÉ, agindo em comunhão de desígnios e 

previamente ajustados com o adolescente TIAGO, bem como com um 

quarto elemento identificado por FRANK (não localizado), mediante agrave 

ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa que 

sabiam pertencer a outras pessoas. Assim, devidamente configurada a 

prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CP.

Também não restam dúvidas que EDINEI e ANDRÉ, ao praticarem o delito 

de roubo com o auxilio do menor TIAGO FHELLYPE DE ALMEIDA (fl. 18), 

também praticaram a conduta tipificada no art.244-B do ECA, que trata 

daquele que pratica ou induz à prática de infração penal a pessoa menor 

de 18 anos de idade.

Aliás, o STJ, há muito firmou entendimento de que, para configuração do 

delito tipificado no art. 244-B da Lei 8.069/90, basta que haja evidências da 

participação de menor de 18 anos em crime na companhia de agente 

imputável. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. 

CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO 

INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para a configuração do crime de corrupção de 

menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não 

se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que 

se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, 

sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou 

a manutenção do menor na esfera criminal. 2. Recurso especial provido 

para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do 

crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz 

necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata 

de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta a 

punibilidade dos recorridos Célio Adriano de Oliveira e Anderson Luiz de 

Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à pena aplicada ao crime de 

corrupção de menores.” (STJ – 3ª Seção - REsp 1127954/DF, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 01/02/2012)

Acresça-se a isso a Súmula 500 STJ que dispõe “a configuração do crime 

do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, 

por se tratar de delito formal.”

Em relação ao delito tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código 

Penal, entendo que a prova judicializada não se mostra suficiente para 

comprovar o vínculo associativo relativamente estável e duradouro entre 3 

ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, como determina 

o mencionado dispositivo legal.

 Aliás, na Lei Processual Penal pátria vige o princípio do in dubio pro reo de 

modo que, não havendo elementos aptos a confirmarem a materialidade, a 

autoria ou a tipicidade delitiva, não há falar em decreto condenatório. 

Assim, diante da dúvida quanto à autoria delitiva, é imperiosa a aplicação 

do princípio in dubio pro reo a fim de absolver os réus. Nesse sentido é o 

acórdão a seguir, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, 

CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS, 

CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO 

– VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA CONCORRÊNCIA 

DO ACUSADO NAS PRÁTICAS DELITIVAS – RECONHECIMENTOS 

FOTOGRÁFICO E PESSOAL DUVIDOSOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN 

DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. 

Impõe-se a absolvição do réu, se não há nos autos provas seguras a 

amparar a condenação, sendo o único meio de prova os reconhecimentos 

fotográfico e pessoal realizados por duas das vítimas, que não atribuem a 

certeza necessária em relação ao envolvimento do acusado no delito, 

externando dúvida no reconhecimento, situação que conduz a aplicação 

do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de 

Processo Penal. Recurso provido.” (TJMT, Apelação nº 97379/2017, 

Terceira Câmara Criminal, RELATOR:DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 

07-02-2018)

EDINEI MIRANDA DE ALMEIDA foi denunciado, ainda, como incurso nas 

penas do art. 180, caput do Código Penal. É pressuposto indispensável 

para o crime de receptação que o objeto material do delito seja produto de 

crime (Celso Delmanto. Código Penal Comentado. 7. ed. atual. e ampl. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2007, p. 551).

 Nesse contexto, a materialidade do crime principal, roubo, está 

comprovada pelo boletim de ocorrência de fl. 48.

 Da mesma maneira, a materialidade do delito acessório, receptação, 

restou comprovada através das declarações constantes nos autos, 

Termo de Apreensão (fls. 49), pelo próprio interrogatório do Réu.

 O Acusado afirmou que comprou a moto de TIAGO e pagou o valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), tendo negado o conhecimento quanto a origem 

ilícito do veículo.

 Apesar da negativa do Réu, este foi preso em flagrante na posse de 

produto de origem ilícita, o que cria a presunção da existência do crime de 

receptação, cumprindo a ele demonstrar o contrário, fato este do qual não 

se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – 

CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO 

– AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA – 

SUPOSTO DESCONHECIMENTO POR PARTE DO RECORRENTE DA ORIGEM 

ILÍCITA DO OBJETO ADQUIRIDO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E 

AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA 

PELO RECORRENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO 

MANTIDA – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA 

INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO § 1º DO ART. 

180 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

DESPROPORCIONALIDADE – PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL DECLARANDO CONSTITUCIONAL O ALUDIDO DISPOSITIVO – 3. 

POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA 

PARA A SIMPLES – POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE VERSANDA – 

RECORRENTE COMERCIANTE/INDUSTRIAL –

OBJETO ADQUIRIDO QUE, CONTUDO, NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A 

ATIVIDADE COMERCIAL/INDUSTRIAL DESENVOLVIDA – INEXISTÊNCIA DE 

POSSIBILIDADE DE LESÃO AO MERCADO, À LIVRE CONCORRÊNCIA E 

AOS CONSUMIDORES – APLICAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS DO 

PL N. 725/95 QUE ORIGINOU A LEI N. 9.426/96 E DOS MOTIVOS 

DETERMINANTES EXTRAÍDOS DO JULGAMENTO DO RE N. 443.388 

REALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 4. DECLARAÇÃO EX 
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OFFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA 

MODALIDADE RETROATIVA,OCORRIDA ENTRE O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA E A DATA CONSIDERADA COMO A PUBLICAÇÃO DA 

SENTENÇA – PENA IN CONCRETO ESTABELECIDA EM SEDE DE RECURSO 

DE APELAÇÃO CRIMINAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, C/C 110, § 

1º E 109, V, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – 5. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. E, COMO CONSEQUÊNCIA DO 

REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO, DECLARADA, DE OFÍCIO, A 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE PELA OCORRÊNCIA DA 

PRESCRIÇÃO RETROATIVA. 1. No crime de receptação, cabe ao acusado 

demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém 

legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, 

sobretudo quando apresenta versão inverossímildiante das circunstâncias 

que norteiam o caso. 2. “Conforme precedentes do Supremo Tribunal 

Federal (RE 443.388/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado 

em 18/08/2009; RHC 117.143/RS, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira 

Turma, julgado em 25/06/2013) e da Terceira Seção desta Corte, "não se 

mostra prudente a imposição da pena prevista para a receptação simples 

em condenação pela prática de receptação qualificada, pois a distinção 

feita pelo próprio legislador atende aos reclamos da sociedade que 

representa, no seio da qual é mais reprovável a conduta praticada no 

exercício de atividade comercial" (EREsp 772.086/RS). 3. Para a 

configuração da receptação qualificada devem ser analisados os motivos 

determinantes do julgamento do RE N. 443.388 perante o Supremo Tribunal 

Federal e a exposição de motivos do PL n. 725/95, que culminou com a Lei 

n. 9.426/96, que inseriu o § 1º do art. 180 do Código Penal, nos quais ficou 

justificada a necessidade de uma pena mais rigorosa para aquele que “faz 

da receptação um comércio, ainda que clandestino, conduta de maior 

gravidade e dano social do que a receptação individual ou simples”, 

porquanto “a grande incidência da receptação na atualidade, fator 

preponderante na ampliação dos casos de furto e roubo, é a receptação 

profissional, que vem, em geral, acompanhada do desmonte da coisa para 

venda dos componentes, dificultando sua identificação e recuperação”. 4. 

Decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a data 

considerada como publicação da sentença condenatória recorrível, é 

imperiosa, ainda que de ofício, a declaração da prescrição da pretensão 

punitiva do Estado, na modalidade retroativa; e, por consequência, a 

extinção da punibilidade do recorrente, haja vista tratar-se de matéria de 

ordem pública, situação que torna absolutamente possível sua declaração 

em qualquer tempo e grau de jurisdição. 5. Recurso parcialmente provido. 

E, como consequência da readequação da sanção, declarada, de ofício, a 

extinção da punibilidade do recorrente pela ocorrência da prescrição 

retroativa.” (TJMT, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, APELAÇÃO Nº 

152299/2015, Des.Rel. LUIZ FERREIRA DA SILVA, j. 23-03-2016)

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta:

a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR nas 

penas do art. 157, § 2º, incisos I e II, por 3 vezes, do Código Penal e no 

art. 244-B da Lei nº 8.069/90, ANDRÉ SILVA DE CAMPOS, brasileiro, filho 

de Ivone da Silva Damião e Paulo Sérgio de Campos, nascido aos 

23/03/1991, natural de Vilhena/RO.

b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR nas 

penas do art. 157, §2º, incisos I e II, por 3 vezes, art. 180, caput, ambos 

do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, EDINEI MIRANDA DE 

ALMEIDA, brasileiro, filho de Olímpia Lopes Miranda e Manoel Armando de 

Almeida, nascido aos 11/04/1997, natural de Cuiabá/MT.

c) JULGO IMPROCEDENTE a denúncia no que tange ao delito tipificado no 

art. 288, parágrafo único, do Código Penal e, ABSOLVO, com fundamento 

no art. 5º, LVII da Constituição Federal c/c art. 386, VII do CPP, ANDRÉ 

SILVA DE CAMPOS e EDINEI MIRANDA DE ALMEIDA, já qualificados.

DA APLICAÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO A EDINEI MIRANDA DE ALMEIDA

Do crime tipificado no art. 157, parágrafo 2º, incisos I e II, do Código Penal:

A culpabilidade do Réu é bem acentuada. O Réu é penalmente imputável, 

não restando evidenciado nos autos a presença de circunstâncias 

capazes de, no momento do fato, alterar sua capacidade de conhecer o 

caráter ilícito de seus atos e de determinar-se de acordo com esse 

entendimento, sendo-lhe exigível que agisse de forma diversa.

O Réu era primário à época dos fatos, porém possui péssimos 

antecedentes criminais.

Não há informações quanto a conduta social do Réu.

Quanto ao motivo do crime, restou claro que o réu o praticou em busca de 

dinheiro fácil.

As circunstâncias e consequências do crime são as naturais.

O comportamento das vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Existe circunstância agravante e atenuante, art. 61, II, alínea “h” do CP e a 

confissão, sendo ambas preponderantes, pelo que, atribuindo seis meses 

de reclusão a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, 

nos termos do art. 67 do Código Penal.

Em face do que dispõe o § 2º, incisos I e II, do artigo 157 do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço – redação anterior), remanescendo, assim, 5 

(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Atenta à ocorrência da majorante do concurso formal (três vítimas), nos 

termos do art. 70 do Código Penal, elevo a pena na fração mínima, 1/6 (um 

sexto), passando-a para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Do crime tipificado o artigo 244-B da Lei 8.069/1990:

Verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado, 

sabendo que TIAGO era menor e, ainda assim, optou por consumar o 

crime, demonstrando culpabilidade normal.

O Réu era primário à época dos fatos, porém possui péssimos 

antecedentes criminais.

Não há informações quanto a conduta social do Réu.

 Os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta e as 

circunstâncias do crime são normais ao tipo.

O comportamento da vítima (adolescente) influenciou o crime, pois estava 

em companhia do réu e de mais outros elementos com intuito de praticar o 

roubo.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Reconheço a atenuante da confissão, porém a reprimenda já está em seu 

mínimo legal.

Não existem agravantes.

Diante da ausência de quaisquer outras causas especiais de diminuição 

ou aumento, torno a pena acima definitiva.

 Do concurso material entre os crimes de roubo e corrupção de menores

Por força do disposto no art. 69 do CP, havendo concurso material de 

crimes as penas devem ser aplicadas cumulativamente, desta forma, fixo 

a pena definitiva em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão, regra mais benéfica ao réu.

Do crime tipificado no art. 180, caput, ambos do Código Penal:

A culpabilidade do Réu é bem acentuada. O Réu é penalmente imputável, 

não restando evidenciado nos autos a presença de circunstâncias 

capazes de, no momento do fato, alterar sua capacidade de conhecer o 

caráter ilícito de seus atos e de determinar-se de acordo com esse 

entendimento, sendo-lhe exigível que agisse de forma diversa.

O Réu era primário à época dos fatos, porém possui péssimos 

antecedentes criminais.

Não há informações quanto a conduta social do Réu.

Não restou claro o motivo do crime, pois o réu negou a autoria.

As circunstâncias e consequências do crime são as naturais.

Por estes motivos, aplico a pena base em 1 (um) ano de reclusão (CP, art. 

180, caput).

Não há atenuantes e nem agravantes,

Diante da inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno a pena 

de 1 (um) ano de reclusão definitiva.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Por força do disposto no art. 69 do CP, havendo concurso material de 

crimes as penas devem ser aplicadas cumulativamente, desta forma, fixo 

a pena definitiva em 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão e 20 (vinte) dias-multa e, diante da ausência de quaisquer outras 

causas especiais de diminuição ou aumento da pena, tornando-a 

definitiva, devendo ser cumprida, inicialmente em regime fechado (CP, art. 

33, § 2º, a).

DA APLICAÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO A ANDRÉ SILVA DE CAMPOS

Do crime tipificado no art. 157, parágrafo 2º, incisos I e II, do Código Penal:
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A culpabilidade do Réu é bem acentuada. O Réu é penalmente imputável, 

não restando evidenciado nos autos a presença de circunstâncias 

capazes de, no momento do fato, alterar sua capacidade de conhecer o 

caráter ilícito de seus atos e de determinar-se de acordo com esse 

entendimento, sendo-lhe exigível que agisse de forma diversa.

O Réu era primário à época dos fatos, porém possui péssimos 

antecedentes criminais.

Não há informações quanto a conduta social do Réu.

Quanto ao motivo do crime, restou claro que o réu o praticou em busca de 

dinheiro fácil.

As circunstâncias e consequências do crime são as naturais.

O comportamento das vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Não há atenuantes.

Incide na espécie a agravante constante no art. 61, II, alínea “h” do CP, em 

razão das vítimas crianças, motivo pelo qual, elevo a pena para 4 (quatro) 

anos e 3 (três ) meses de reclusão.

Em face do que dispõe o § 2º, incisos I e II, do artigo 157 do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço – redação anterior), remanescendo, assim, 5 

(cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Atenta à ocorrência da majorante do concurso formal (três vítimas), nos 

termos do art. 70 do Código Penal, elevo a pena na fração mínima, 1/6 (um 

sexto), passando-a para 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de 

reclusão. Estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da 

pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b” do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Do crime tipificado o artigo 244-B da Lei 8.069/1990:

Verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado, 

sabendo que TIAGO era menor e, ainda assim, optou por consumar o 

crime, demonstrando culpabilidade normal.

O Réu era primário à época dos fatos, porém possui péssimos 

antecedentes criminais.

Não há informações quanto a conduta social do Réu.

 Os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta e as 

circunstâncias do crime são normais ao tipo.

O comportamento da vítima (adolescente) influenciou o crime, pois estava 

em companhia do réu e de mais outros elementos com intuito de praticar o 

roubo.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Não há atenuantes e nem agravantes.

Diante da ausência de quaisquer outras causas especiais de diminuição 

ou aumento, torno a pena acima definitiva.

 Do concurso material entre os crimes de roubo e corrupção de menores

Por força do disposto no art. 69 do CP, havendo concurso material de 

crimes as penas devem ser aplicadas cumulativamente, desta forma, fixo 

a pena definitiva em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de 

reclusão, regra mais benéfica ao réu.

Condeno os Réus ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 28 de setembro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 422169 Nr: 23154-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SOARES BATISTA, MARINETE 

LACERDA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Marinete Lacerda de Abreu, Rg: 16419294 SSP MT 

Filiação: Miguel Vicente de Abreu e Carmelita Lacerda Cintra, data de 

nascimento: 20/02/1979, brasileiro(a), natural de Varzea grande-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua Capitão Benevides, N. 204, Bairro: Construmat, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DA DENUNCIADA, acima qualificada, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, compareça na Secretaria da Segunda 

Criminal, no Fórum de Várzea Grande, no endereço ao final indicado, para 

que manifeste seu interesse na restituição dos objetos apreendidos nos 

autos acima mencionado, em anexo.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 347581 Nr: 13928-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAMILO ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO FRANCO DE 

CAMPOS - OAB:10.745-B, RODRIGO GERALDO RIBEIRO ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 9098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) DIAS.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 528809 Nr: 3627-96.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RAFAEL DA CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Thiago Rafael da Conceição Silva, Cpf: 00580596109, 

Rg: 15662993 SSP MT Filiação: Benedito Ribeiro da Silva e Eliane Prisca da 

Conceição, data de nascimento: 10/11/1982, brasileiro(a), solteiro(a), 

frentista

Finalidade:CCITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para apresentar resposta preliminar no prazo 

de 10(dez) dias, (CPP, art. 396), informando-o que deverá fazê-lo por 

advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um, o seu 

desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº Bairro: Água 

Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT - Cep:78125700 - Fone: (65) 

3688-8400.

Resumo da inicial:O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENUNCIA THIAGO RAFAEL DA CONCEIÇÃO SILVA COMO INCURSO NAS 

PENAS DO ART. 306, § 1º, I, C/C ART. 309, AMBOS DA LEI 9.503/97 E 

ART. 330, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CODIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Trata-se de Ação Penal, na qual o réu Thiago Rafael da 

Conceição Silva não foi localizado para ser citado pessoalmente (fls. 47, 

52 e 60). O Ministério Público manifestou-se à fl. 61, requerendo que se 

proceda a busca de informação junto à Secretaria de Justiça para 

verificar se o réu encontra-se preso em alguma unidade prisional do 

Estado. Em caso negativo, que se proceda à citação por edital. Requereu 

por fim a suspensão cautelar da habilitação ou permissão para dirigir, nos 

termos do art. 294 do CTB, oficiando-se ao Contran e Detran-MT, nos 

termos do art. 295, do CTB. Considerando as razões expostas pelo digno 

Promotor de Justiça, determino a suspensão da habilitação para dirigir 

veículo automotor pertencente ao referido réu, nos termos do art. 294, do 
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Código de Transito Brasileiro. Comunique ao Conselho Nacional de Trânsito 

– CONTRAM e ao órgão de trânsito do Estado de Mato Grosso, a 

decretação da suspensão, conforme dispõe o art. 295, do CTB. 

Proceda-se contato com a Superintendência de Administração 

Penitenciária da SEJUDH, buscando informações quanto a possível prisão 

do denunciado, visando localiza-lo. Caso resulte infrutífera a busca, que 

se proceda à citação via edital, nos termos do art. 361, do CPP. Decorrido 

o prazo sem resposta, vista ao MP e conclusos. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 548637 Nr: 14358-54.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRES FATIMA BORGES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 DR. MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB/MT 11.190, da audiência de 

Inquirição de testemunha designada para o dia 11/10/2018, às 15:30 

horas.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 321324 Nr: 17734-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO LEONARDO COUTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Bruno Leonardo Couto Oliveira, Cpf: 89671066100, Rg: 

09554947 SSP MT Filiação: Anoildo M. de Oliveira e Zelma M. C. Oliveira, 

data de nascimento: 29/08/1980, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, Endereço: Rua Pará , Nº459, Bairro: Nova Varzea Grande, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CCITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para apresentar resposta preliminar no prazo 

de 10(dez) dias, (CPP, art. 396), informando-o que deverá fazê-lo por 

advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um, o seu 

desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº Bairro: Água 

Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT - Cep:78125700 - Fone: (65) 

3688-8400.

Resumo da inicial:O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENUNCIA BRUNO LEONARDO COUTO OLIVEIRA COMO INCURSO NAS 

PENAS DO ART. 171, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CODIGO PENAL 

BRASILEIRO.

Decisão/Despacho:A certidão de fl. 217 informa que o réu Bruno Leonardo 

Couto Oliveira não foi localizado no endereço; o MP não localizou seu atual 

endereço não sendo possível ser citado pessoalmente. Defiro o requerido 

pelo MP à fl. 220. Certifique-se a senhora gestora se o réu não se 

encontra preso em alguma unidade prisional deste Estado (Súmula 361 do 

STF), em caso positivo, seja citado pessoalmente, em caso negativo, 

determino que seja feita citação via edital com prazo de 15 dias (art. 361, 

do CPP). Decorrido o prazo do edital, se o réu não comparecer ou 

constituir advogado, certifique-se o decurso do prazo e cls. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 526440 Nr: 2253-45.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: tallita rosa cruz de almeida - 

OAB:21606

 DRA. TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB/MT 21606, da audiência 

de Instrução e Julgamento designada para o dia 18/10/2018 às 14:00 

horas, devendo trazer consigo as testemunhas de defesa, uma vez que 

não foi informado endereço das mesma para Intimação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 447537 Nr: 10702-60.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GONÇALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO GARCIA FERREIRA - 

OAB:22334/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Anderson Gonçalves Lopes, Cpf: 02015202145, Rg: 

4836749 DGPC GO Filiação: Filinto de Souza Lopes e Salvany Gonçalves 

Lopes, data de nascimento: 05/10/1987, brasileiro(a), natural de Pontes e 

lacerda-MT, solteiro(a), operador de maquinas/motorista de onibus, 

Endereço: Rua O, Casa 22, Q.17, Bairro: Maringá iii, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, para 

conhecimento e ciência da r. sentença transcrita abaixo, extraída nos 

autos acima mencionados. CIENTIFICANDO-O AINDA O DESEJO DE 

RECORRER DA SENTENÇA, DEVERÁ EXPRESSAR O DESEJO DE 

FAZÊ-LO, REDUZINDO A TERMO A SUA MANIFESTAÇÃO, INDEPENDENTE 

DO DEFENSOR OU ADVOGADO, DE ACORDO COM O ART. 578 E 

PARÁGRAFO, DO CPP. Endereço: Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal, 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº - Bairro: Água 

Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT Cep:78125700 Fone: (65) 3688-8400.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:CONCLUSÃO

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e 

condeno o réu Anderson Gonçalves Lopes, qualificado nos autos, por 

infringir o art. 306, §1.º, I, da Lei n.º 9.503/97.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

 Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a 

pena.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do 

“poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, 

exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir 

de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada 

contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, 

por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo 

essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de 

sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, 

fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser 

contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade 

de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica 

sua ação contrária ao direito.

 Trata-se de réu reincidente (fls. 52, 60/1).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto 

a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para 

análise de sua personalidade.

 Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhe são 

desfavorável, eis que é injustificável com a quantidade de campanhas de 

conscientização existentes em diversos meios de comunicação, inclusive 

no próprio rótulo do produto que consumia e assumir a condução de 

veículo automotor após a ingestão de álcool, ademais desabilitado.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, disse nos autos 

estar desempregado (fl. 13), é assistido por i. Advogado constituído.

A vítima é desinfluente.

Quanto ao crime de conduzir veículo automotor em estado de embriaguez 

(art. 306, do CTB). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo 

legal, ou seja, em seis (06) meses de detenção; deixo de diminuir ou 

aumentar, eis que as duas circunstancias reconhecidas se equivalem; 

cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras 

circunstâncias ou causas capazes de diminuí-las ou aumentá-las. Levado 

pelo mesmo critério acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena 
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corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em dez (10) dias multa, no 

valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos 

fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

 Nos termos do art. 293, da Lei n.º 9.503/97, levado pelos mesmos 

critérios para impor a reprimenda física e pecuniária, determino a 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para 

dirigir veículo automotor pelo período de seis (06) meses. A contar do 

trânsito em julgado da sentença condenatória, com intimação do réu para 

abster-se de habilitar ou entregar a CNH em juízo. Determino que se oficie 

ao Conselho Nacional de Trânsito – Contran, bem como ao Departamento 

Estadual de Trânsito – Detran, comunicando desta r. decisão, indicando 

toda qualificação do réu, para as providências de praxe. Decorrido o 

prazo da suspensão ou proibição é que o réu deverá se submeter à 

reciclagem para fins de revalidação ou obtenção da CNH.

Consoante o art. 33, §2.o, alínea c e o § 3.º, do Código Penal e Súmula 

269, STJ, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a 

égide do regime semiaberto.

Nos termos do art. 44 do Código Penal não cabe substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos por ser reincidente.

DISPOSTIVO FINAL.

 Eis que o réu neste feito encontra-se solto, nesta oportunidade foi 

condenado no regime semiaberto. Atualmente já está condenado e, sob 

pena da prisão provisória se constituir em cumprimento antecipado, tenho 

que analisar os requisitos do art. 312, do CPP e nesta oportunidade não 

vislumbro suas presenças, motivo pelo qual sua liberdade provisória se 

impõe na forma da Constituição da República. Lembro que a Constituição 

da República Federativa do Brasil prevê os casos autorizadores da prisão 

preventiva no art. 5.º, LXI, não vislumbro ser o caso do réu neste feito.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais por ter se revelado pobre na forma da lei.

 Transitada em julgado lance o nome do réu no rol dos culpados, 

procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de Execução 

Definitiva.

Procedam-se as devidas comunicações, inclusive à Justiça Eleitoral.

P. R. I.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 303548 Nr: 24497-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Daril Alax de Freitas Azevedo, Rg: 22533710 Filiação: 

Antonio Bezerra de Azevedo e Claudemira Lima de Freitas Araujo, data de 

nascimento: 16/07/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

serralheiro, Endereço: Rua 04 Q 14 Casa 24, Bairro: Bela Vista, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:CCITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para apresentar resposta preliminar no prazo 

de 10(dez) dias, (CPP, art. 396), informando-o que deverá fazê-lo por 

advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um, o seu 

desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº Bairro: Água 

Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT - Cep:78125700 - Fone: (65) 

3688-8400.

Resumo da inicial:O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENUNCIA DARIL ALAX DE FREITAS AZEVEDO COMO INCURSO NAS 

PENAS DO ART. 231, CAPUT, DO CODIGO PENAL BRASILEIRO.

Decisão/Despacho:A certidão de fls. 89 e 96 informa que o réu Daril Alax 

de Freitas Azevedo não foi localizado no endereço; o MP não localizou 

seu atual endereço não sendo possível ser citado pessoalmente. Defiro o 

requerido pelo MP à fl. 99. Certifique-se a senhora gestora se o réu Daril 

Alax de Freitas Azevedo não se encontra preso em alguma unidade 

prisional deste Estado (Súmula 361 do STF), em caso positivo, seja citado 

pessoalmente, em caso negativo, determino que seja feita citação via 

edital com prazo de 15 dias (art. 361, do CPP). Decorrido o prazo do edital, 

se o réu não comparecer ou constituir advogado, certifique-se o decurso 

do prazo e cls. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 398775 Nr: 8062-95.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON FERNANDES, JOSÉ FERNANDES 

NUNES DE ARAUJO, JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9.996, Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405, HENRIQUE 

CRISTOVÃO DE ASSIS - OAB:16738, JACKELINE FRANCO MORAES - 

OAB:19816

 JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE e, em conformidade 

com a fundamentação supra:1. ABSOLVO o den.JOSÉ FERNANDES 

NUNES DE ARAÚJO das imputações que lhe foram feitas na denúncia, o 

que faço com suporte no art. 386, incisos V e VII, do CPP;2. CONDENO o 

acusado WELINGTON FERNANDES nas sanções do art. 312, “caput” e art. 

317, §1º, ambos do Código Penal e art. 12 da Lei nº. 10.826/03, em 

concurso material, à pena de 05 ANOS e 03 MESES DE RECLUSÃO e 01 

ANO e 03 MESES DE DETENÇÃO, a ser cumprida, inicialmente, em regime 

SEMIABERTO, e mais o pgto. de 45 DIAS-MULTA à razão de 1/30 do S.M. 

vigente à época do fato;Nos termos do inciso IV, do art. 387, do CPP, fica 

o den.WELINGTON FERNANDES condenado à ressarcir o Erário Estadual 

da importância de R$ 65,24 e a vítima Dario V.dos Santos da importância 

de R$ 1.500,00, ambos corrigidos pelo INPC à partir dos fatos delituosos.3. 

CONDENO o den.JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES nas 

sanções do art. 317, “caput”, do CP, à pena de 02 ANOS e 03 MESES DE 

RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em regime ABERTO, e mais o 

pgto. de 15 DIAS-MULTA à razão de 1/30 do S.M. vigente à época do 

fato.Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 anos e atendendo, 

ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos 

previstos no art. 59 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 

duas restritivas de direito, conforme permite o art. 44, §2º, do referido 

Estatuto Penal, consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de 

R$ 3.000,00, cujo valor deverá ser destinado ao Núcleo de Execuções 

Penais, ficando vinculado ao procedimento criminal código 452072, 

conforme ofício 35/2016-GMF, datado de 17/10/2016, e PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS À COMUNIDADE.Fica o acusado JUCIMAURO BENEDITO DE 

FREITAS ANTUNES condenado à ressarcir a vítima Claudinete Vitorino 

S.Magalhães da importância de R$ 500,00, corrigido pelo INPC desde o 

fato delituoso.Com fundamento no art. 91, inciso II, alínea “a”, do CP, 

DECRETO a perda da arma apreendida, que deverá ser encaminhada ao 

EB.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 551225 Nr: 15526-91.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES DOS 

SANTOS - OAB:12.558/MT

 Código: 551225

VISTOS ETC
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O acusado apresentou Resposta Escrita à fl. 106 arrolando as mesmas 

testemunhas da acusação. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designo para o dia 16 

de outubro de 2018 às 16h10min, a audiência de instrução e julgamento 

para oitiva da vítima, das testemunhas e interrogatório do acusado.

Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa do acusado à fl. 07.

 Requisitem-se as testemunhas (Policias Militares), junto ao Comando da 

Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Requisite-se o acusado junto à Unidade Prisional onde se encontra preso.

 Ciência ao MPE e Defensoria Pública da vítima.

Intime-se a Defesa constituída pelo acusado.

Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência, uma vez que se trata de réu preso. .

Várzea Grande-MT, 01 de outubro de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 211013 Nr: 686-37.2018.811.0112

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:

 Intimar a Dra. JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - OAB/MT 

19.458, para, no prazo de 05 dias comparecer a este Juizado Criminal com 

os comprovantes de cumprimento da transação penal assumida pelo autor 

do fato, nestes autos, ou justificativa do descumprimento, sob pena do 

prosseguimento do feito e consequentemente o oferecimento de denúncia.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

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. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXSOEL ROBERTO DA COSTA (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, 4 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: 1009013-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1009013-90.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: DANIEL PAULO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a 

Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo “NÃO 

PROCURADO”, carecendo do comprovante de seu recebimento e, na 

sequência, juntou instrumento de protesto, sem exaurir os meios de 

notificação pessoal, de modo que, não ficou demonstrada a mora. 4. 

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 

a g r a v a d a .  ( T J - S P  2 0 9 8 8 1 1 3 4 2 0 1 8 8 2 6 0 0 0 0  S P 

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)”. 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da 

referida notificação, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena 

de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008867-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO APARECIDO FONSECA EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

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 7 - 4 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: ALESSANDRO 
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APARECIDO FONSECA EIRELI 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. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320020 Nr: 16391-90.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & RAMIRES DOS SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB-MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:MT 17.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:MT 14955, DEFENSORIA PUBLICA DE VÁRZEA GRANDE - 

OAB:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal. 

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte Requerente para impugnar a contestação, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 337459 Nr: 5774-37.2014.811.0002

 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: PAULO IBANHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 Certifico que no movimento "Decisão->Determinação", de 01/04/2016, que 

foi disponibilizado no DJE nº 10340, de 18/09/2018 e publicado no dia 

19/09/2018, não constou o nome dos novos patronos nomeados pelo 

requerido em fls. de nº 89 , desse modo, faço-lhes nova intimação, para 

que se manifestem nos autos, acerca da decisão de fls. 101.1. Concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289000 Nr: 8494-45.2012.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELIA FELICIANO SOBRINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, SIDNEI 

FERRARIA - OAB:253137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal. 

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte Requerente para impugnar a contestação, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 310122 Nr: 6146-20.2013.811.0002

 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: PAULO LUIS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

BANCO BRADESCO S/A, BANCO SEMEAR S/A, BANCO DAYCOVAL S.A., 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386-SP, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - 

OAB:96683, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB:MG 

109.730, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, NELSON WILLIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:, RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - 

OAB:244223, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, 

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A-MT

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requeridos) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 421922 Nr: 22988-07.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:MT 9.209, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:OAB/MT 5.023, 

RÔMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ e item 2.10.1 da CNGC, intimando (?) para que devolva os 

autos a esta Secretaria no prazo de 24 horas, sob pena de ser expedido 

mandado de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

196 do CPC

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA 

nos termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os 

presentes autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de 

Busca e Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 262019 Nr: 1124-49.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SOUSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias _ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 263822 Nr: 3105-16.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 
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ENVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias _ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 284358 Nr: 3392-42.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIL GONÇALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dias _ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 288217 Nr: 7650-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALDONADO E MORO LTDA - ME, THAIS 

WITCZAK MALDONADO, RAUL CHAVES MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias _ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 292310 Nr: 12094-74.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA LIBERATO LOPES GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dias _ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297315 Nr: 17736-28.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI AMARAL MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dias _ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298128 Nr: 18629-19.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMARY RAMOS MARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dias _ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301665 Nr: 22429-55.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CARLUCIA DE SOUZA CARTAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dias _ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307119 Nr: 2967-78.2013.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDIT. NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO MORAES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias _ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 352372 Nr: 17590-16.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DEODATO CORRÊA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERLISON AKERLEY DA 

SILVA - OAB:18.837, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, MARCIA 

MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dias _ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 353409 Nr: 18303-88.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON SEBASTIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 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 dias _ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 369800 Nr: 19309-33.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED CFI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MACIEL DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INACIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:20.100/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dias _ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 379555 Nr: 26396-40.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MT - SICREDI S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO TURCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dias _ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 407964 Nr: 15586-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R FONTANA ME, RENATO FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dias _ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 428328 Nr: 26472-30.2015.811.0002

 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: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO BARRIOS ROLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dias _ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 431626 Nr: 1905-95.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO MARCELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dias _ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433075 Nr: 2854-22.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CLAUDINO MOTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dias _ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439036 Nr: 6294-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDES GONÇALVES SODRE - ME, 

EVANILDES GONÇALVES SODRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marcelo Álvaro C. N. Nascimento - OAB:15445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dias _ Jefferson 

Fernandes_ Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433598 Nr: 3160-88.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRE SUPERMERCADOS EIRELI - EPP, LAURO 

ROBERTO EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente para manifestar nos autos acerca das 

CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 414832 Nr: 19264-92.2015.811.0002

 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: LYGIELLE SANTOS BATISTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, intimo a parte autora 

para informar seus dados bancários, bem como comprovar em Juízo o 

cumprimento do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332383 Nr: 1111-45.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APIDIÁ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

EVANGELISTA PASSOS AMORIM, EDEMIR PASSOS AMORIM, ROSANA 

MARIA RIBEIRO AMORIM, EDIS LUIS DOS SANTOS, MARLENE DE MOURA 

LEAL AMORIM, ROSILIANE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. Nanda mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 415264 Nr: 19467-54.2015.811.0002

 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: JACINTO RODRIGUES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA, 

BANCO HSBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17672/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 375149 Nr: 23145-14.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCEIRA ALFA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MENDANHA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:25.136/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUÉIS - OAB:14.738-A MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273948 Nr: 16829-87.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCINEI DA SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 16829-87.2011.811.0002, Protocolo 

273948, 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): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 269648 Nr: 11939-08.2011.811.0002

 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): MUNDO DOS COLCHÕES LTDA - EPP, FRENTE 

NOVA MÓVEIS COLÇÕES LTDA EPP, JOSE GERALDO GUEDES, LUIS 

ROBERTO GUEDES, LOJÃO DOS COLÇÕES COMERCIAL LTDA, GERALDO 

LUIS GUEDES, VANDERLEI APARECIDO GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:MT/ 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono o o feito 

com a finalidade de intimar A PARTE AUTORA, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, informe a este juízo qual dos executados reside no 

endereço informado na petição de fls. 208, com a finalidade de proceder a 

citação do mesmo. Nada mais. ______Paulo Pedro Francisco dos Santos - 

Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 449385 Nr: 11581-67.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJA SUPERMERCADOS EIRELI - EPP, SAYURI 

JULIANA AIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 441718 Nr: 7625-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDES GONÇALVES SODRE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOUSHI 

KAWASAKI - OAB:MT/17.555-A, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 
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05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, 

quanto a infrutífera citação da parte Requerida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008870-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLERIANE DE CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 8 8 7 0 - 0 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: CLERIANE DE 

CASSIA MARTINS DE OLIVEIRA DA SILVA Vistos. .. 1. Trata-se de ação 

de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que está retornou em sua 

primeira tentativa de entrega com o motivo “Endereço Insuficiente”, e na 

segunda tentativa com o motivo “Outros”, de modo que não ficou 

devidamente comprovada a mora do requerido com relação ao débito. 4. 

Consigno que, uma vez esgotados os meios de localizar o devedor, em 

razão de não ter sido encontrado no endereço indicado no contrato, 

admite-se que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo 

protesto do título por edital, no entanto, desde que o protesto seja anterior 

à propositura da ação. 5. Sobre o assunto trago o recente precedente do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E 

APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO DAS PARCELAS 

VENCIDAS - POSSIBILIDADE – DECISÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO PELO RECURSO REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS – J. 

14/05/2014 – VEÍCULO RESTITUÍDO – BUSCA E APREENSÃO - NOVO 

PEDIDO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO 

EM MORA - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

DESPROVIDO. A constituição do devedor em mora nos contratos de 

alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento 

de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu 

efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da 

ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, 

após a notificação ou protesto. Não se admite que a notificação ou 

protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que o devedor 

não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ 

AgRg no AREsp 520179/RS). (Ap 111868/2017, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)” 6. Verifico ainda, que não 

foram juntadas guias e comprovante de pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, requisito necessário para análise do 

pedido 7. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove a efetiva constituição em mora nos 

moldes consignados e sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 8. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008824-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DE MACEDO GUIMARAES (EXECUTADO)

LAVANDERIA AEROPORTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008824-49.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: LAVANDERIA AEROPORTO LTDA - ME, VICENTE DE 

MACEDO GUIMARAES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução de Titulo 

Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de 

LAVANDERIA AEROPORTO LTDA – ME e VICENTE DE MACEDO 

GUIMARÃES, partes qualificadas nos autos. 2. As partes vieram aos 

autos informar que realizaram um acordo, pugnando pela sua 

homologação e suspensão do processo até o integral cumprimento. 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 23/03/2023, considerando as 60 

(sessenta) parcelas mensais e sucessivas, 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000530-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANA ANTUNES DA SILVA (REQUERIDO)

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000530-08.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LIDIANA ANTUNES DA SILVA Vistos. 

. 1. Considerando que a Decisão Monocrática proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, determinou a 

suspensão em todo o território nacional, dos processos que versam sobre 

a validade da cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou 

qualquer outro serviço de terceiros em financiamentos bancários, o 

sobrestamento do presente feito é a medida que se impõe. 2. Tal medida 

se justifica pela pendência de discussão da questão na Corte Superior 

(STJ), motivo por que é prematura qualquer decisão deste juízo acerca do 

tema. 3. Assim, tendo em vista que a contestação/reconvenção possui 

pedido revisional e, no contrato, encontram-se as taxas supracitadas, 

determino o arquivamento provisório do feito, até o julgamento do REsp 

1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004417-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PEDREIRA GONDIM (EXECUTADO)

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (EXECUTADO)

THALLES DANTAS ROMAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004417-63.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA, THALLES 

DANTAS ROMAO, PATRICIA PEDREIRA GONDIM Vistos. 1. Com a 

publicação da Lei 13.340/2016, que autorizou a liquidação e a 

renegociação de dívidas de crédito rural, verifica-se que houve a 

suspensão, até 27 de dezembro de 2018, do curso de cobranças judiciais, 

bem como de execuções e cobranças judiciais em curso. 2. Dessa forma, 

considerando que o instrumento de crédito dos autos, enquadra-se na 
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previsão legal, por força do artigo 10 da lei 13.340/2016, determino a 

suspensão da presente execução até 27 de dezembro de 2018. 3. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004812-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERRERAO PECAS AUTOMOTIVAS USADAS LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCIO ANTONIO DE SOUZA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004812-26.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: FERRERAO PECAS AUTOMOTIVAS USADAS 

LTDA - ME, MARCIO ANTONIO DE SOUZA FERREIRA Vistos. 1. Cuida-se 

de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de FERRERÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS USADAS LTDA – ME e 

MARCIO ANTONIO DE SOUZA FERREIRA, partes 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 11008597). 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: 1002596-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE MAYARA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002596-58.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: DAYANE MAYARA SILVA RODRIGUES 

Vistos. 1. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que 

realizaram um acordo. 2. Todavia, verifico que a petição do acordo está 

incompleta, considerando os termos expostos na página 4. 3. Dessa 

forma, determino a intimação da parte autora, a fim de sanar a 

irregularidade apontada, juntando aos autos na íntegra do acordo 

celebrado entre as partes, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. Após, 

voltem-me conclusos para deliberações pertinentes. 5. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004688-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004688-09.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA BARROS Vistos. 1. 

Tendo em vista o teor da certidão de id 10311672, manifeste-se o autor, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para o regular 

andamento do feito. 2. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006267-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (EXECUTADO)

IVAN COSTA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006267-55.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME, 

IVAN COSTA SOARES Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras para 

pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e 

ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002908-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FABIANO MODENA MARTIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002908-34.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: RICARDO FABIANO MODENA MARTIN Vistos. 1. Cuida-se de 

ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO 

– SICREDI OURO VERDE MT em face de RICARDO FABIANO MODENA 

MARTIN, partes 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 

10897842 e id 11955055). 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 dos arts. 921, I c/c 313, II, 

ambos 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: 1001262-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOELMA BORGES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001262-52.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: JOELMA BORGES RODRIGUES Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Quanto ao valor da causa, verifico que 

a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor 

a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 

11. Dessa maneira, considerando que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, corrijo de ofício o valor da causa para R$ 16.580,12 

(dezesseis mil, quinhentos e oitenta reais e doze centavos), que 

corresponde ao valor do débito, conforme se verifica na planilha de 

cálculo constante da exordial. 12. RETIFIQUE-SE, a secretaria, o valor da 

causa junto ao registro do feito. 13. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 14. Expeça-se o necessário. 15. Intime-se. 16. 

Cumpra-se. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006937-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILE-MAQ COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS 

LTDA ME - ME (EXECUTADO)

LAIANE MARCELE DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

ELIZEU DE LIMA PLENZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006937-93.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: FILE-MAQ COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE 

MAQUINAS PESADAS LTDA ME - ME, ELIZEU DE LIMA PLENZ, LAIANE 

MARCELE DA SILVA SOUZA Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras 

para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 

e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000840-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000840-14.2017.8.11.0002; AUTOR(A): LAIS GONCALVES DE OLIVEIRA 

RÉU: BANCO HONDA S/A. Vistos. 1. Considerando que a Decisão 

Monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no 

REsp 1578526/SP, determinou a suspensão em todo o território nacional, 

dos processos que versam sobre a validade da cobrança por registro de 

contrato, avaliação de bem ou qualquer outro serviço de terceiros em 

financiamentos bancários, o sobrestamento do presente feito é a medida 

que se impõe. 2. Tal medida se justifica pela pendência de discussão da 

questão na Corte Superior (STJ), motivo por que é prematura qualquer 

decisão deste juízo acerca do tema. 3. Assim, considerando a existência 

de referidas taxas junto ao contrato sub judice, determino o arquivamento 

provisório do feito, até o julgamento do REsp 1578526/SP pelo Superior 

Tribunal de Justiça. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001076-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO EMIDIO DA SILVA (AUTOR(A))

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001076-63.2017.8.11.0002; AUTOR(A): ADRIANO EMIDIO DA SILVA RÉU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

1. Considerando que a Decisão Monocrática proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, determinou a 

suspensão em todo o território nacional, dos processos que versam sobre 

a validade da cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou 

qualquer outro serviço de terceiros em financiamentos bancários, o 

sobrestamento do presente feito é a medida que se impõe. 2. Tal medida 

se justifica pela pendência de discussão da questão na Corte Superior 

(STJ), motivo por que é prematura qualquer decisão deste juízo acerca do 

tema. 3. Assim, considerando a existência de referidas taxas junto ao 

contrato sub judice, determino o arquivamento provisório do feito, até o 

julgamento do REsp 1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008891-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELKER DA SILVA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008891-77.2018.8.11.0002; REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT REQUERIDO: WELKER DA SILVA 

CARVALHO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000708-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLISON DA SILVA 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 7 0 8 - 2 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: ALLISON DA 

SILVA PEREIRA Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em 

desfavor de ALLISON DA SILVA PEREIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição anexada aos autos (ID. 12534805), a 

parte autora pugnou pela desistência da ação, vez que a parte requerida 

realizou o pagamento do débito em aberto. 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: 1005041-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

FABIO ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005041-83.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REQUERIDO: CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA Vistos. . 1. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em desfavor de CANAL LIVRE COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA, alegando que firmou com a ré contrato de financiamento para 

aquisição dos veículos: Automóvel modelo Fiorino Furgão Evo 1.4 8v, 

marca Fiat, Chassi 9BD265122F9018286, Ano Fabricação 2014, Ano 

Modelo 2015, Cor Branca, Placa QBB7407, Renavan 1019408054; 

Automóvel Modelo Fiorino Furgao, Chassi 9BD265122E9015836, Ano 

Fabricação 2014, Ano Modelo 2014, Placa QBI4736, Renavan 

01013407650 e Automóvel Modelo Fiorino Furgão, Chassi 

9BD265122F9018262, ano fabricação 2014, ano modelo 2015, Placa 

QBB7587, Renavan 01015028346. 2. Conta que a ré encontra-se 

inadimplente com suas prestações, a partir do dia 10/08/2016, pelo que 

requer a concessão de liminar de busca e apreensão para retomada do 

bem mencionado na inicial. 3. A liminar foi deferida (Id. 4684828) e a busca 

e apreensão devidamente cumprida conforme termo de apreensão 

anexado no Id. 4755001. 4. Citada, a requerida apresentou contestação 

(Id. 4963730) alegando como matéria de direito a cobrança de juros 

remuneratórios acima do limite legal. 5. Intimada, a instituição financeira 

rechaça os termos da contestação apresentada pela ré e alega não haver 

ilegalidades no contrato. 6. Os autos vieram conclusos para prolação de 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 7. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, interposta por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de 

CANAL LIVRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, alegando, a autora, em 

síntese, que a ré financiou os veículos e incorreu em mora. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 8. 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 9. A ação veio devidamente instruída com a 

Cédula de Crédito Bancário (Id. 4171011) e a notificação extrajudicial que 

é hábil para demonstrar a constituição em mora da parte requerida (Id. 

4171017). 10. Deferida a medida liminar de Busca e Apreensão (Id. 

4684828), os veículos dados em garantia foram depositados nas mãos do 

representante da parte autora (Id. 4755001). 11. A requerida contestou o 

pedido inicial (Id. 4963730), sendo que ao final pugnou pela revisão do 

contrato. 12. Pois bem. Observo que no mandado de citação constou 

expressamente o prazo de 05 (cinco) dias para a requerida efetuasse o 

pagamento da integralidade do débito pendente. Todavia, conforme se vê 

dos autos, não houve o pagamento do débito no prazo assinalado, de 

modo que, tendo transcorrido tal prazo, tenho que o pedido inicial merece 

acolhimento, devendo a requerida responder pela sua inércia. DO PLEITO 

REVISIONAL NA CONTESTAÇÃO 13. Quanto ao pedido de revisão da ré, 

ressalto que é admissível a discussão de encargos ilegais e abusivos, em 

contestação de ação de busca e apreensão decorrente de alienação 

fiduciária, ante o princípio da economia processual e da ampla defesa. 

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 14. Argumenta o requerido que os juros 

praticados nos autos encontram-se acima do limite previsto em lei, motivo 

pelo qual, requer a sua readequação. 15. Pois bem. Nos termos do 

Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios 
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estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são 

abusivos. 16. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito 

acha-se superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 17. 

Contudo, os juros remuneratórios deverão ser limitados à taxa media de 

mercado, quando requerida e comprovada nos autos. 18. In casu, a 

requerida pugnou apenas pela limitação dos juros a 12 % ao ano, 

deixando de fazer qualquer prova de que os juros encontram-se acima da 

taxa média de mercado. 19. Assim, considerando que a ré não firmou 

pedido neste sentido, 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. 20. Por esta 

razão, improcede o pedido neste particular aspecto. DISPOSITIVO 21. 

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, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva sobre os bens objeto da medida de busca e 

apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos. 22. Em razão da 

sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor 

da causa (CPC, art. 85, § 2º). 23. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias. 24. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001022-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J C TAVARES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 1 0 2 2 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: J C TAVARES - 

ME Vistos. 1. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

qualificada nos autos, propôs a presente ação de Busca e Apreensão, em 

face de J C TAVARES ME, também devidamente qualificado, visando à 

apreensão do bem descrito na exordial. 2. As partes, em conjunto, vieram 

ao processo informar que realizaram um acordo extrajudicial, pugnando 

sua homologação e consequente extinção do feito. 3. Denoto que a 

referida peça encontra-se assinada pela parte requerida, assim, 

inexistindo a necessidade de sua intimação acerca do acordo celebrado. 

4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 5. 

Custas pagas na distribuição, honorários conforme pactuado. 6. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. 

C. 8. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001467-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NERI NECKEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001467-81.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: NERI 

NECKEL 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: 1001960-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEI VILELA VELASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001960-58.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SHIRLEI VILELA VELASCO 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: 1005175-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENIL FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005175-13.2016.8.11.0002 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: JOSENIL FERREIRA 

DA CRUZ Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida 

por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em 

face de JOSENIL FERREIRA DA CRUZ, ambos qualificados nos autos, 

visando liminarmente à apreensão do veículo marca Honda, tipo Moto, 

modelo CG150 FAN ESDI chassi nº 9C2KC1680FR550287, cor preta, ano 

2014, placa QBQ-7597, renavan 1028602500, 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 requerida (Id. 4368685). Efetivada a medida liminar e citada a 

parte (Id. 4964728 e Id. 4964742), a requerida, em sede de contestação 

através da Defensoria Pública Estadual pede a purgação da mora em 

forma de parcelamento do débito, conforme se visualiza em Id. 5083180. 

No mérito, postula pela declaração de ilegalidade de algumas cláusulas do 

contrato. 3. O autor, por sua vez, manifesta-se contrário às pretensões do 

requerido, alegando não haver qualquer irregularidade no contrato. 4. 

Vieram-me os autos conclusos para prolação de sentença. É o breve 

relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 5. 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 6. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

promovida por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA em face de JOSENIL FERREIRA DA CRUZ, ambos qualificados nos 

autos. DA PURGAÇÃO DA MORA 7. No caso dos autos, a parte devedora 

pugnou pelo pagamento das parcelas de forma parcelada, deixando 
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transcorrer o prazo sem que houvesse o pagamento integral do débito. 8. 

Pois bem, com o advento da Lei 10.931/04, que alterou o art. 3º do Decreto 

Lei 911/69, não há mais falar em purgação da mora, podendo o devedor, 

nos termos do respectivo §2º, “pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. 9. Neste sentido, 

trago o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA - 

PURGA DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA. - O Decreto-Lei 911/69, em seu art. 3º, § 2º, autoriza a 

restituição do bem ao devedor, desde que pague a integralidade da dívida 

pendente, não havendo, portanto, possibilidade de purga da mora, apenas 

pelo pagamento das parcelas atrasadas. - Conforme julgamento do 

REsp.1.418.593, representativo da controvérsia, há necessidade de 

pagamento integral da dívida, isto é, pagamento das parcelas vencidas e 

vincendas. (TJ-MG - AI: 10686140077518003 MG, Relator: Pedro Aleixo, 

Data de Julgamento: 22/07/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 31/07/2015).” 10. Há também precedentes no Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DAS 

PARCELAS VENCIDAS – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 

10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a 

execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade 

da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores 

apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, 

nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo 

(REsp nº 1.418.593/MS). (AI 91997/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no 

DJE 21/09/2015) 11. Desta forma, e considerando que no mandado de 

citação constou expressamente o prazo de 05 (cinco) dias para a 

requerida efetuar o pagamento da integralidade do débito pendente, e 

tendo decorrido tal prazo, tenho que o pedido inicial merece acolhimento. 

12. Em especial, verifico que houve o reconhecimento da requerida quanto 

à dívida existente. Sobre mais, em não havendo o pagamento da 

integralidade do débito pendente, deverá a requerida responder pela sua 

inércia. DO PLEITO REVISIONAL NA CONTESTAÇÃO 13. Quanto ao pedido 

de revisão da requerida, ressalto que é admissível à discussão de 

encargos ilegais e abusivos, em contestação de ação de busca e 

apreensão decorrente de alienação fiduciária, ante o princípio da 

economia processual e da ampla defesa. DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE 

CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS 

PARTES 14. Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, 

Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 15. Por tal 

motivo, não conheço dos pedidos não especificados e não discriminados. 

16. 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 17. 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, 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. 18. 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 em razão dos benefícios da justiça gratuita que ora defiro, nos 

termos do artigo 98, § 3º do CPC. 19. Intime-se a Defensoria Pública da 

presente sentença. 20. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se 

com as baixas necessárias. 21. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007897-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ALEXANDRE DA SILVA (AUTOR(A))

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007897-83.2017.8.11.0002 AUTOR(A): ALEX ALEXANDRE DA SILVA 

RÉU: BANCO GMAC S.A. Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de 

Contrato proposta por ALEX ALEXANDRE DA SILVA, em desfavor de 

BANCO GMAC S/A., ambos 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 do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 4. Custas 

pagas na distribuição. Honorários advocatícios conforme pactuado. 5. 

Considerando que as partes desistem do prazo recursal, 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: 1008008-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008008-67.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: MARIA 

APARECIDA DE ALMEIDA 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: 1009235-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR RIBEIRO (REQUERIDO)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009235-92.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LUCIMAR RIBEIRO Vistos. 

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, promovida por BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de 

LUCIMAR RIBEIRO, ambas qualificadas nos autos. 2. O autor foi intimado a 

recolher o complemento das custas processuais inerentes à propositura 

da ação, todavia, compareceu aos autos informando que a parte requerida 

atualizou o contrato, pugnando pela desistência do feito, ante a falta de 
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interesse de agir. 3. Intimada, vez que compareceu aos autos, a requerida 

concorda com a desistência com a condenação do autor ao pagamento 

dos honorários. 4. 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”. 5. 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. 6. 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. 7. Sem custas. Deixo de condenar em 

honorários vez que a inicial sequer fora recebida. 8. Após as baixas 

necessárias, arquive-se. 9. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001785-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOELLI REVELES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001785-64.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: MANOELLI REVELES FERREIRA 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: 1006577-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEDIR REVELES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006577-95.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALEDIR 

REVELES PEREIRA Vistos. 1. ITAÚ UNIBANCO VEÍCULO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (atual denominação de FIAT 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA) propôs a presente ação de 

Busca e Apreensão em face de ALEDIR REVELES PEREIRA, partes 

devidamente qualificadas. 2. No Id 11420915 foi determinada a emenda a 

inicial, a fim de ser colacionado ao feito, o contrato de financiamento, sob 

pena de indeferimento da inicial. 3. Inicialmente, a parte autora veio aos 

autos requerendo prazo para apresentação do contrato de alienação 

fiduciária (Id 12237299) e, na sequência, o aditamento da inicial, para que 

prossiga como ação de cobrança (Id 12845755). 4. Pois bem. Verifico que 

a parte autora, apesar de devidamente intimada, deixou escoar o prazo 

sem emendar a inicial, conforme determinado no Id 11420915. 5. Ademais, 

o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que: 

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” 6. Com 

efeito, o contrato de alienação fiduciária é documento necessário e 

essencial para o exame da presente demanda, sendo imprescindível ao 

exercício da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 1º, § 1º 

do Decreto-Lei 911/69, tal que, sua ausência autoriza o indeferimento da 

inicial. 7. Ademais, a ausência do contrato de alienação fiduciária importa 

na extinção do processo por impossibilidade jurídica do pedido, 

revelando-se carente de ação aquele que pretender buscar e apreender 

bem sem atender a tal exigência legal. 8. Pois bem, considerando que a 

parte autora não sanou a irregularidade, conforme determinado, embora 

tenha tido tempo suficiente para tal, é o caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, com fundamento no artigo 485, IV c/c artigo 321, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil. 9. Custas pagas na distribuição. 10. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 11. P. I. C. 12. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009094-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON DA CRUZ SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009094-73.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ELTON DA CRUZ SILVA 

Vistos. 1. BV FINANCEIRA S/A CFI propôs a presente Ação de Busca e 

Apreensão em face de ELTON DA CRUZ SILVA, partes qualificadas nos 

autos, visando à apreensão do bem descrito na exordial. 2. As partes, em 

conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um acordo, 

requerendo sua homologação e consequente extinção do feito (Id 

12062723). 3. Denoto que a referida peça encontra-se assinada pela 

parte requerida, assim, inexistindo a necessidade de sua intimação acerca 

do acordo celebrado. 4. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado 

pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos 

do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 5. Deixo de determinar a 

baixa na restrição judicial, via RENAJUD, considerando que a medida não 

foi efetivada no presente feito. 6. Custas recolhidas na inicial. Honorários 

conforme pactuado. 7. Considerando que as partes desistem do prazo 

recursal, certifique-se do trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo. 8. P. I. C. 9. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008653-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLY RODRIGUES XAVIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008653-92.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DANIELLY RODRIGUES XAVIER 

Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de DANIELLY 

RODRIGUES XAVIER com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, 

visando à 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 à citação (Id. 10961639). Efetivada a medida liminar 

e procedida a citação (Id. 11981737 e 11981748). 4. A devedora não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se 
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depreende da Certidão de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 

12265259). 5. Devidamente intimado, o autor pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. 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”. 7. 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. 8. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. 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. 10. 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. 11. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º 

do CPC) 12. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias. 13. P.I.C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001367-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN AUXILIADORA RAMOS 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 

1001367-29.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: MIRIAN AUXILIADORA RAMOS 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: 1000571-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE REGINA DUARTE PREZA E ZAROUR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000571-72.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: GLEICE REGINA DUARTE PREZA E ZAROUR Vistos. 1. 

Trata-se de ação proposta por ITAU UNIBANCO S/A em desfavor de 

GLEICE REGINA DUARTE PREZA E ZAROUR, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora para que 

emendasse a inicial, sob pena de indeferimento. 3. Todavia, a parte autora 

não emendou a inicial satisfatoriamente. 4. Nesse sentido, o artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe: “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.” 5. Pois bem, considerando que 

a parte autora não sanou a irregularidade, embora tenha tido tempo 

suficiente para tal, conforme determinado, ausente então a exordial de 

requisito necessário para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o 

artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 6. Sem 

custas e honorários advocatícios. 7. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se as baixas necessárias. 8. P. I. C. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009281-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SHARLES MULLER COSTA DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009281-81.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SHARLES MULLER COSTA DO 

AMARAL 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: 1002124-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR (ADVOGADO(A))

DEBORA SMERDECK PIOTTO (ADVOGADO(A))

ARIANE ANDRADE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002124-91.2016.8.11.0002 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ARIANE ANDRADE 

PEREIRA Vistos. . 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

proposta por PORTOSEG S.A - CRÉDITO, FINANC E INVESTIMENTO em 

desfavor de ARIANE ANDRADE PEREIRA, alegando que firmou com a ré 

contrato de financiamento para aquisição do veículo descrito nos autos. 2. 

Conta que a ré encontra-se inadimplente com suas prestações, a partir do 

dia 14/04/2016, pelo que requer a concessão de liminar de busca e 

apreensão para retomada do bem mencionado na inicial. 3. Concedida a 

liminar (Id. 4310954), foi devidamente cumprida, conforme auto de 

apreensão e citação lavrado nos autos (Id. 4936419 e 4936421), ocasião 

em que a parte requerida apresentou a contestação anexada no Id. 

5519799, buscando a revisão de algumas cláusulas do contrato. 4. 

Arguiu, inicialmente, a inconstitucionalidade do art. 3º, § 3º do Decreto-Lei 
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911/69 e, no mérito, pede a revisão de algumas cláusulas que entende 

serem abusivas, tais como a aplicação de juros remuneratórios acima da 

média de mercado, a exclusão da tarifa de cadastro e IOF, a 

descaracterização da mora e aplicação da teoria do adimplemento 

substancial. 5. Interposto Agravo de Instrumento, o E. Tribunal de Justiça 

manteve a decisão atacada, desprovendo o recurso do requerido. 6. O 

autor, por sua vez, apresenta impugnação em Id. 6766936, alegando 

inexistir irregularidade no contrato sub judice. 7. Os autos vieram-me 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 8. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, alegando, a autora, em síntese, que a ré financiou o veículo e 

incorreu em mora. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 9. 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. 10. A ação veio devidamente instruída 

com a Cédula de Crédito Bancário (Id. 1966483) e a notificação 

extrajudicial que é hábil para demonstrar a constituição em mora da parte 

requerida (Id. 1966469). 11. Deferida a medida liminar de Busca e 

Apreensão, o veículo dado em garantia foi depositado nas mãos do 

representante da parte autora (Id. 4936419). 12. A requerida, devidamente 

citada, contestou o pedido inicial, sendo que ao final pugnou pela revisão 

do contrato. 13. Pois bem. Observo que no mandado de citação constou 

expressamente o prazo de 05 (cinco) dias para a requerida efetuasse o 

pagamento da integralidade do débito pendente. Todavia, conforme se vê 

dos autos, não houve o pagamento do débito no prazo assinalado, de 

modo que, tendo transcorrido tal prazo, tenho que o pedido inicial merece 

acolhimento, devendo a requerida responder pela sua inércia. DO PLEITO 

REVISIONAL NA CONTESTAÇÃO 14. Quanto ao pedido de revisão da ré, 

ressalto que é admissível a discussão de encargos ilegais e abusivos, em 

contestação de ação de busca e apreensão decorrente de alienação 

fiduciária, ante o princípio da economia processual e da ampla defesa. 15. 

Posto isso, passo a análise dos pedidos contidos na contestação. DA 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, § 3º DO 

DECRETO LEI 911/69. 16. Insurge-se o requerido contra o dispositivo 

infraconstitucional alegando que o mesmo afronta a Constituição Federal 

na medida em que prevê a possibilidade de apresentação de contestação 

somente após o cumprimento da medida liminar. 17. A questão afeta à 

inconstitucionalidade do Dec.-Lei n.° 911/69, que embasa a presente ação 

não deve prosperar. 18. Com efeito, a apresentação de contestação após 

o cumprimento da liminar não ofende ao contraditório e à ampla defesa, 

pois a busca e apreensão possui rito especial, que estabelece o momento 

oportuno para defesa. 19. De acordo com o rito processual próprio, 

previsto no Decreto-Lei 911/69 em seu art. 3º, § 3º, a apresentação de 

contestação, pelo devedor fiduciante, dar-se-á no prazo de 15 dias após 

a execução da liminar de busca e apreensão, motivo pelo qual não existe 

amparo para a pretensa violação às garantias do contraditório e da ampla 

defesa. 20. Não bastasse, o colendo STJ, em reiterados julgamentos, 

pontificou a constitucionalidade do referido Decreto-Lei, o que afasta 

qualquer alegação de ferimentos aos princípios constitucionais aduzidos 

na peça de contestação. 21. Posto isso, deixo de acolher o pedido de 

inconstitucionalidade apontado pelo requerido. DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS 22. 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. 23. A tese de 

limitação da taxa de juros remuneratória há muito acha-se superada 

(Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). Contudo, os juros 

remuneratórios deverão ser limitados à taxa média de mercado. 24. 

Contudo, os juros remuneratórios deverão ser limitados à taxa media de 

mercado. 25. No caso dos autos, o autor pugnou pela limitação dos juros 

remuneratórios, conforme estudo técnico apresentado por perito 

particular, trazendo como taxa média de mercado, pré-fixada, pessoa 

física, para financiamento de veículo, o percentual de 24,55% ao ano, à 

época da contratação. 26. Pois bem, em consulta a tabela fornecida pelo 

Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), constatei que, de fato, a taxa 

média de juros de mercado para Crédito Pessoal para aquisição de 

veículos por pessoa física, no mês de abril de 2015 (período relativo ao 

contrato em exame), foi de 24,55% ao mês. 27. Nota-se nesse caso em 

específico que a taxa anual contratada (31,22%) é pouco mais elevada do 

que a taxa média de mercado à época da contratação (24,55%), o que 

representa uma pequena discrepância passível de aceitação (6,67% ao 

ano), a evidenciar a não abusividade da taxa de juros contratada. 28. 

Sobre o tema, reproduzo o teor do aresto proferido pelo Tribunal de 

Justiça do nosso Estado. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE 

CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E ABERTURA DE CRÉDITO FIXO 

COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO 

DEMONSTRADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TAXA EFETIVA 

ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO 

CONFIGURADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO CONTRATUAL – FALTA DE PROVA DA INCIDÊNCIA – 

REPETICAÇÃO DE INDÉBITO – NÃO-CABIMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. Só se considera abusiva a taxa de juros 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. 

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal 

caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.Não há 

como afastar a incidência da comissão de permanência, porque inexiste 

indício de sua incidência, em especial, ante a ausência de previsão 

contratual e da falta de demonstração da aplicação do encargo.A 

repetição do indébito demanda o reconhecimento da cobrança de 

encargos indevidos. (Ap 149604/2017, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, 

Publicado no DJE 09/02/2018) 29. Logo, mantém-se a taxa de juros 

pactuada. DA TARIFA DE CADASTRO 30. No julgamento do repetitivo 

Resp. n. 1255573/RS, o STJ decidiu que permanece válida a Tarifa de 

Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da 

autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início da 

relação entre o consumidor e a instituição financeira. 31. No caso dos 

autos, verifica-se que incidiu nos valores cobrados pela instituição 

financeira R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), referente à Tarifa de 

cadastro, conforme se depreende do item 3 do contrato anexado aos 

autos. 32. Portanto, válida a tarifa de cadastro, improcede o pleito neste 

sentido. DA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS 

(IOF) 33. Insurge-se o requerente contra a cobrança do Imposto sobre 

Operações Financeiras, argumentando que ser ilegal a cláusula que 

estipulou o referido tributo. 34. Todavia, tratando-se de tributo federal com 

previsão constitucional, sua cobrança é plenamente válida. 35. Sobre o 

temo, segue o julgado da Egrégia Corte deste Estado. APELAÇÕES CÍVEIS 

– EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – REJEIÇÃO – 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 247 DO STJ - TAXA DE ABERTURA DE 

CRÉDITO – INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA – CONTRATO ANTERIOR 

À RESOLUÇÃO N. 3.518 DO BACEN - SEGURO – DESCABIMENTO – 

AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA ACERCA DA COBRANÇA E DO SERVIÇO 

- Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) – CABIMENTO DA 

COBRANÇA – IMPOSIÇÃO LEGAL (TRIBUTO FEDERAL) - APLICABILIDADE 

DO CÓGIDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA 

DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INVIABILIDADE - MULTA FIXADA EM 10% 

(DEZ POR CENTO) – EXORBITÂNCIA – IMPOSIÇÃO DE REDUÇÃO (ARTIGO 

52, § 1º DO CDC) – ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DOS DEMAIS ENCARGOS, 

PERMANECENDO APENAS A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE - JUROS REMUNERATÓRIOS AO PERCENTUAL DE 12% 

(DOZE POR CENTO) – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL 

MAIOR, DESDE QUE NÃO HAJA ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO PARCIAL 

DA SENTENÇA - PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR 

HSBC – BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO PARA DECLARAR A 

LEGALIDADE DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO E PARA DECLARAR 

QUE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO 

-PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR JESUÍNA VIEIRA 

DA SILVA APENAS PARA ADEQUAR A MULTA CONTRATUAL AO 

PATAMAR DE 2% (DOIS POR CENTO). [...] É válida a cobrança de IOF 

(Imposto sobre Operações Financeiras), uma vez que se trata de tributo 

federal com previsão constitucional, cuja incidência independe das partes. 

[...]. (Ap 143908/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 

29/05/2018) 36. Assim, improcede o pleito neste particular. DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO 37. Em sede de 

contestação o requerido informa que já efetuou o pagamento de onze 

parcelas do total de trinta e seis, somados ainda à importância de R$- 

8.000,00 (oito mil reais) a título de entrada do financiamento, e, desta 

forma, pede seja reconhecido o adimplemento substancial do contrato. 38. 

Pois bem. Em que pese as argumentações do requerido, esta magistrada 

perfilha do entendimento de que é inaplicável a teoria do adimplemento 

substancial nos contratos de alienação fiduciária. 39. Aliás, sobre o tema 

já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos. “Não se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103535/10/2018 Página 541 de 547



aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação 

fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. (STJ. 2ª Seção. 

REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco 

Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017)”. 40. Assim, motivado na ausência 

de previsão legal para o acolhimento do pedido, indefiro-o. DA 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA 41. O reconhecimento da abusividade 

nos encargos exigidos no período da normalidade contratual enseja a 

descaracterização da mora. 42. No caso dos autos, conforme declarado 

neste decisório, não ficara evidenciada a abusividade das tarifas, de 

maneira que não há o que falar em descaracterização da mora. 

DISPOSITIVO 43. 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, 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. 44. Condeno a requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que ora fixo em 10 % (dez por cento) sobre o 

valor da causa (CPC, art. 85), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão 

da gratuidade que ora defiro, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 45. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias. 46. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000762-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA (ADVOGADO(A))

JACI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000762-20.2017.8.11.0002 AUTOR(A): JACI RODRIGUES DA SILVA RÉU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato, promovida por JACI 

RODRIGUES DA SILVA, em face de BV FINANCEIRA S/A, partes 

devidamente qualificadas 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 do 

artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 4. Sem custas em razão da 

gratuidade deferida. Honorários advocatícios conforme pactuado. 5. Após 

o transito em julgado, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009275-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSON SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009275-74.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

EDNILSON SOARES DA SILVA 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: 1000418-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO APARECIDO VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000418-05.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: SERGIO 

APARECIDO VIEIRA 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: 1000392-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA (ADVOGADO(A))

LUCAS MARTINS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000392-41.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: LUCAS MARTINS GONCALVES Vistos. . 1. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por Banco RCI Brasil S/A em 

desfavor de LUCAS MARTINS GONÇALVES, alegando, em síntese, que 

firmou com a ré contrato de financiamento para aquisição do veículo 

descrito nos autos. 2. Conta que a ré encontra-se inadimplente com suas 

prestações, a partir do dia 17/10/2016, pelo que requer a concessão de 

liminar de busca e apreensão para retomada do bem mencionado na inicial. 

3. Concedida a liminar (Id. 4733594), foi devidamente cumprida, conforme 

auto de apreensão e citação lavrado nos autos (Id. 5505680 e 5505697), 

ocasião em que a parte requerida apresentou a contestação anexada no 

Id. 5553327. 4. Em sua defesa, requereu unicamente a aplicação da teoria 

do adimplemento substancial ao contrato, requerendo, mérito, a 

improcedência do pedido inicial. 5. O autor, por sua vez, apresenta 

impugnação em Id. 6741468, alegando sua inaplicabilidade ao caso em 

comento. 6. Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 7. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, alegando, a autora, em síntese, 

que a ré financiou o veículo e incorreu em mora. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO 9. 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 8. A ação veio devidamente instruída com a Cédula de Crédito 

Bancário (Id. 4657444) e a notificação extrajudicial que é hábil para 

demonstrar a constituição em mora da parte requerida (Id. 4657474). 9. 

Deferida a medida liminar de Busca e Apreensão, o veículo dado em 

garantia foi depositado nas mãos do representante da parte autora (Id. 

4936419). 10. A requerida, devidamente citada, contestou o pedido inicial 

e pugnou pela aplicação da teoria do adimplemento absoluto no contrato 
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sub judice. 11. Pois bem. Observo, inicialmente, que no mandado de 

citação constou expressamente o prazo de 05 (cinco) dias para a 

requerida efetuasse o pagamento da integralidade do débito pendente. 12. 

Todavia, conforme se vê dos autos, não houve o pagamento do débito no 

prazo assinalado, de modo que, tendo transcorrido tal prazo, tenho que o 

pedido inicial merece acolhimento, devendo a requerida responder pela 

sua inércia. DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO 13. Em 

sede de contestação o requerido informa que já efetuou o pagamento de 

31 (trinta e uma) do total de 48 (quarenta e oito) parcelas do contrato e, 

desta forma, pede seja reconhecido o adimplemento substancial do 

contrato. 14. Pois bem. Em que pese as argumentações do requerido, esta 

magistrada perfilha do entendimento de que é inaplicável a teoria do 

adimplemento substancial nos contratos de alienação fiduciária. 15. Aliás, 

sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes 

termos. “Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos 

de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. (STJ. 

2ª Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão 

Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017)”. 16. Assim, motivado 

na ausência de previsão legal para o acolhimento do pedido, indefiro-o. 

DISPOSITIVO 17. 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, consolido 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. 18. Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que ora fixo em 10 % (dez por cento) sobre o 

valor da causa (CPC, art. 85). 19. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias. 20. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004449-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DE CAMPOS MARQUEZINE (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 4 4 4 9 - 3 9 . 2 0 1 6 . 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: WELLINGTON DE 

CAMPOS MARQUEZINE Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA, em face de WELLINGTON DE CAMPOS MARQUEZINE, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de ID. 4544920, a parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, vez que realizou 

acordo extrajudicial coma parte requerida. Sendo que em, ID. 8824511 

comprovou a restituição do bem objeto da ação. 3. 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. 4. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 5. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais 

pagas na distribuição. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo. 8. P. I. C. 9. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002323-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002323-45.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: ADILSON DE LIMA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão, promovida por BANCO RCI BRASIL S.A, em face de ADILSON 

DE LIMA, ambos qualificadas nos autos. 2. O autor foi intimado a recolher/ 

comprovar o recolhimento da taxa judiciária e as custas processuais 

inerentes à propositura da ação, todavia, deixou transcorrer o prazo, sem 

atendimento da determinação. 3. 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000741-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

CLOTILDES DE ALMEIDA MARQUES (EMBARGANTE)

ALDO LEMES DA SILVA FILHO (EMBARGANTE)

CRESTIANE ALMEIDA MARQUES (EMBARGANTE)

CRISTOVAO CAMPOS MARQUES (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000741-10.2018.8.11.0002 EMBARGANTE: CRESTIANE ALMEIDA 

MARQUES, CRISTOVAO CAMPOS MARQUES, ALDO LEMES DA SILVA 

FILHO, CLOTILDES DE ALMEIDA MARQUES EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos. 1. Trata-se de Embargos a Execução opostos por 

CRESTIANE ALMEIDA MARQUES, CRISTOVAO CAMPOS MARQUES, ALDO 

LEMES DA SILVA FILHO e CLOTILDES DE ALMEIDA MARQUES, em face 

de BANCO DO BRASIL S.A, todos devidamente qualificados no processo. 

2. Os embargantes foram intimados a comprovarem ou recolherem às 

custas processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição. 3. 

Intimadas para tanto, deixaram escoar o prazo sem o atendimento da 

determinação supra. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007279-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO PINHO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007279-41.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PEDRO PAULO PINHO DA COSTA 

Vistos. 1. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A propôs a presente 

ação de Busca e Apreensão em desfavor de PEDRO PAULO PINHO DA 

COSTA, objetivando a apreensão do veículo Chevrolet Vectra Elegance 

2.0 8V AT FLEXPOWER 4p Eta./Gas., ano de fabricação 2009, Modelo 

2010, cor prata, placa ASB-9359, alegando, em síntese, que as 

prestações do financiamento encontram-se inadimplidas, visando à 

apreensão do bem descrito na exordial. 2. A liminar foi deferida e 

ordenada à citação da parte requerida (Id 10944698). 3. Na sequência, o 

requerido apresentou sua defesa na forma de contestação c/c pedido de 

suspensão da liminar, arguindo, em preliminar de mérito, a litispendência do 

presente feito com a Ação de Busca e Apreensão nº 

1005351-55.2017.8.11.0002, postulando assim, pela extinção da ação, 

bem como, a inépcia da petição inicial pela falta dos requisitos necessários 

para instrução da ação (Id 11148256). 4. O autor veio aos autos 

requerendo a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, VIII do CPC (Id 11519368). 5. Os autos vieram conclusos para 

deliberações. É o breve relatório. DECIDO. 6. Em análise às duas ações, 

verifico que as mesmas versam sobre o mesmo objeto, partes e causa de 

pedir, tendo sido requerido em ambos os processos a busca e apreensão 

do veículo Chevrolet Vectra Elegance 2.0 8V AT FLEXPOWER 4p 

Eta./Gas., ano de fabricação 2009, Modelo 2010, cor prata, placa 

ASB-9359. 7. O veículo fora apreendido na Ação de Busca e Apreensão 

nº 1005351-55.2017.8.11.0002 e entregue em mãos do autor, conforme 

liminar deferida por este juízo. Todavia, o veículo foi restituído ao 

requerido, tendo em vista o pagamento da integralidade do débito (id 

9836337 daqueles autos). 8. Pois bem. Sendo cediço que quando as 

ações são idênticas, possuindo os mesmos elementos, elas são 

consideradas litispendentes, e, não podendo as duas continuar a tramitar, 

impõe-se a princípio, a extinção da mais recente. 9. Nesse sentido, o art. 

337, do Código de Processo Civil dispõe: “§ 1º Verifica-se a litispendência 

ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º 

Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência, quando se 

repete ação que está em curso”. 10. In casu, não há qualquer dúvida 

quanto à existência de litispendência entre a presente demanda e os autos 

da ação de busca e apreensão nº 1005351-55.2017.8.11.0002, em trâmite 

perante esta Vara Especializada em Direito Bancário, cujo feito foi 

protocolado antes da presente ação, enquadrando-se, assim, na norma 

prevista na primeira parte dos §§ 1º a 3º, do artigo 337, do CPC. 11. Desta 

feita, ACOLHO a preliminar de mérito apresentada pelo requerido e, com 

fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil, 

reconheço a existência de litispendência entre a presente demanda e a 

ação de nº 1005351-55.2017.8.11.0002, pelo que JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito. 12. CONDENO, contudo, o autor 

nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor da causa (artigo 80, V c/c artigo 81, CPC), nos 

termos dos recentes julgados proferidos pelo E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, segundo a qual caracteriza a litigância de má-fé a 

distribuição, concomitantemente, de ações idênticas, com o mesmo 

objetivo, consoante se infere do aresto a seguir colacionado: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – 

INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE DUAS AÇÕES – LITISPENDÊNCIA 

EVIDENTE – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL 

– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO E PERCENTUAL DA MULTA 

MANTIDO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO ATENDIDAS - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O ajuizamento duas 

ações de medida acautelatória concomitantemente, com o fito de lograr 

êxito em um dos pedidos liminares, em verdadeira conduta atentatória à 

dignidade da justiça e ao princípio da lealdade processual, litiga de má-fé, 

sendo-lhe, portanto, devida a condenação nos termos do artigo 80, V, c/c 

artigo 81, caput, ambos do CPC; cuja multa fixada em percentual máximo 

legal, não merece redução, pois atende às circunstâncias do caso 

concreto, devendo ser mantida. (Ap 10773/2018, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) 13. E, ainda: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE DUAS AÇÕES – 

LITISPENDÊNCIA EVIDENTE – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA 

LEALDADE PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO E 

PERCENTUAL DA MULTA MANTIDO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO 

CONCRETO ATENDIDAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

O ajuizamento duas ações de cobrança concomitantemente, com o fito de 

lograr êxito em um dos pedidos, em verdadeira conduta atentatória à 

dignidade da justiça e ao princípio da lealdade processual, litiga de má-fé, 

sendo-lhe, portanto, devida a condenação nos termos do artigo 80, V, c/c 

artigo 81, caput, ambos do CPC; cuja multa fixada em percentual máximo 

legal, não merece redução, pois atende às circunstâncias do caso 

concreto, devendo ser mantida. (Ap 112421/2016, DR. MARCIO 

APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018) 14. Considerando o princípio 

da causalidade, condeno o autor ainda ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em favor do requerido, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º). 15. Certificado o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, arquivem-se os autos. 

16. P.I.C. 17. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004820-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CABRAL DE BARROS (REQUERIDO)

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004820-03.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REQUERIDO: JEAN CABRAL DE BARROS Vistos. . 1. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO S/A 

em desfavor de JEAN CABRAL DE BARROS, alegando, em síntese, que 

firmou com a ré contrato de financiamento para aquisição do veículo 

descrito nos autos. 2. Conta que a ré encontra-se inadimplente com suas 

prestações, a partir do dia 28/07/2016, pelo que requer a concessão de 

liminar de busca e apreensão para retomada do bem mencionado na inicial. 

3. Concedida a liminar (Id. 4145526), foi devidamente cumprida, conforme 

auto de apreensão e citação lavrado nos autos (Id. 4300821), ocasião em 

que a parte requerida apresentou a contestação anexada no Id. 4650424. 

4. Em sua defesa, requereu a revisão do contrato, a aplicação da teoria do 

adimplemento substancial do contrato, o reconhecimento da necessidade 

de realização de leilão judicial do bem, requerendo, no mérito, a 

improcedência do pedido inicial. 5. O autor, por sua vez, apresenta 

impugnação em Id. 5582135, alegando sua inaplicabilidade ao caso em 

comento. 6. Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 7. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, alegando, a autora, em síntese, 

que a ré financiou o veículo e incorreu em mora. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO 8. 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 9. A ação veio devidamente instruída com a Cédula de Crédito 

Bancário (Id. 4657444) e a notificação extrajudicial que é hábil para 

demonstrar a constituição em mora da parte requerida (Id. 4657474). 10. 

Deferida a medida liminar de Busca e Apreensão, o veículo dado em 

garantia foi depositado nas mãos do representante da parte autora (Id. 

4936419). 11. A requerida, devidamente citada, contestou o pedido inicial 

e pugnou pela aplicação da teoria do adimplemento absoluto no contrato 

sub judice. 12. Pois bem. Observo, inicialmente, que no mandado de 

citação constou expressamente o prazo de 05 (cinco) dias para a 

requerida efetuasse o pagamento da integralidade do débito pendente. 13. 

Todavia, conforme se vê dos autos, não houve o pagamento do débito no 

prazo assinalado, de modo que, tendo transcorrido tal prazo, tenho que o 

pedido inicial merece acolhimento, devendo a requerida responder pela 

sua inércia. DO PLEITO REVISIONAL NA CONTESTAÇÃO 14. Quanto ao 

pedido de revisão da ré, ressalto que é admissível a discussão de 

encargos ilegais e abusivos, em contestação de ação de busca e 

apreensão decorrente de alienação fiduciária, ante o princípio da 

economia processual e da ampla defesa. DA DECLARAÇÃO GENÉRICA 

DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS 15. Quanto ao tema, é o seguinte o teor da 

súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é 

vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 
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16. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não especificados e não 

discriminados. DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO 15. Em 

sua defesa, o requerido alega que o veículo dado em garantia já era de 

sua propriedade e que o valor do débito representa tão somente 40% do 

valor do bem alienado, motivo pelo qual, pede o reconhecimento do 

adimplemento substancial do contrato. 16. Pois bem. Em que pese as 

argumentações do requerido, esta magistrada perfilha do entendimento de 

que é inaplicável a teoria do adimplemento substancial nos contratos de 

alienação fiduciária. 17. Aliás, sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal 

de Justiça, nos seguintes termos. “Não se aplica a teoria do adimplemento 

substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo 

Decreto-Lei 911/69. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco 

Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 

22/2/2017)”. 18. Ademais, ainda que fosse, a teoria do adimplemento 

dar-se-ia somente nos casos onde uma pequena quantidade de parcelas 

tenha sido inadimplida. 19. Assim, forte nestas razões e ausente a 

previsão legal para o acolhimento do pedido, indefiro-o. DO LEILÃO 

JUDICIAL 20. O requerido postulou pedido de “Tutela de Urgência” para o 

fim de que fosse realizado o Leilão Judicial do veículo, sob o argumento de 

que este possui valor muito superior ao débito proveniente do contrato 

firmado entre as partes. 21. Ora, tal pedido não comporta deferimento na 

medida em que a venda extrajudicial revela-se como ato legal na defesa 

de seu interesse, plenamente amparado pelo art. 2º do Decreto-Lei 

911/69, in verbis: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas 

obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o 

proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em 

contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no 

pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao 

devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 

(grifos meus) 22. Desta forma, deixo de acolher o pedido em pauta. 

DISPOSITIVO 23. 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, consolido 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. 24. Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que ora fixo em 10 % (dez por cento) sobre o 

valor da causa (CPC, art. 85). 25. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias. 26. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001076-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE CAMPOS ARRUDA (REQUERENTE)

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA 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 

1001076-97.2016.8.11.0002 REQUERENTE: JOAO PAULO DE CAMPOS 

ARRUDA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. . 1. JOÃO PAULO DE 

CAMPOS ARRUDA, qualificado nos autos, promoveu em face de OMNI 

FINANCEIRA S/A, também devidamente qualificado nos autos, AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 2. Aduz, 

a requerente, que celebrou um contrato com a requerida consubstanciado 

em Cédula de Crédito Bancário n. 1.00340.0000127.16, no valor de R$ 

9.000,00 (Nove mil reais), para pagamento em 48 (quarenta e oito) 

parcelas no valor de R$ 509,30 (quinhentos e nove reais e trinta 

centavos), para aquisição do veículo Chevrolet Corsa Hat, ano 205, cor 

preta, placa KAR-1804. 3. Todavia, alega que as prestações são 

desproporcionais, ante a cobrança de encargos que oneram 

excessivamente o consumidor. 4. Para tanto, requereu a revisão do 

contrato firmado entres as partes, objetivando que alguns encargos 

fossem afastados, tais como a capitalização mensal/diária de juros, 

comissão de permanência cumulada com outros encargos e a limitação 

dos juros remuneratórios à taxa média de mercado. Requer, também, a 

descaracterização da mora no contrato em espécie. 5. Assim, pugnou 

pela LIMINAR a fim de que a requerida fosse impedida de incluir seu nome 

no cadastro dos inadimplentes, bem assim, a manutenção do bem em sua 

posse, e, no mérito fosse declarada a abusividade das referidas cláusulas 

previstas no contrato. 6. Citada, a parte requerida arguiu preliminarmente a 

inépcia da inicial e contestou os pedidos do autor (Id. 3040796), alegando 

não haver irregularidade no contrato, pugnando, ao final, pela 

improcedência do pedido. 7. Intimada, a autora não apresentou 

impugnação à contestação, conforme se depreende da certidão lançada 

no Id. 5054451. 8. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 9. 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 INÉPCIA DA INICIAL 10. O 

Banco Requerido arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial, alegando que 

o autor não teria observado os requisitos do art. 330, §2º do CPC. 11. 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.” 12. 

Compulsando os autos, verifico que autor indicou os valores que entendeu 

serem controversos, tendo, inclusive, pugnado pelo depósito das 

prestações em juízo, como também indicou as obrigações contratuais que 

pretendia controverter, na medida em que nomeou um a um dos encargos 

que desejava ver revisado, conforme se observa do bojo da inicial. 13. 

Assim, o autor atendeu ao disposto no art. 330, §2º do CPC, impondo-se a 

rejeição desta preliminar. 14. Por esta razão, rejeito a preliminar de inépcia 

da inicial. DO MÉRITO 15. Trata-se de Ação Revisional Contratual, 

promovida por JOÃO PAULO DE CAMPOS ARRUDA em face de OMNI 

FINANCEIRA S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, pelos fatos 

narrados no relatório acima. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 16. Nos termos da súmula 297, STJ, “O Código de Defesa 

do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. DA POSSIBILIDADE 

DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 17. 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. 18. 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. 19. 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. 20. Prevalece atualmente o princípio da 

relatividade do contrato para assegurar o equilíbrio da relação contratual. 

21. 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. DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DAS 

CLÁUSULAS ABUSIVAS 22. Quanto ao tema, é o seguinte o teor da 

súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é 

vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 

23. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não-especificados e 

não-discriminados. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 24. 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. 25. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito 

acha-se superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 26. 

Contudo, os juros remuneratórios deverão ser limitados à taxa média de 

mercado. 27. No caso dos autos, o autor pugnou pela limitação dos juros 

remuneratórios conforme a taxa de mercado, sem, contudo, discriminar 

nos autos qual seria a taxa aplicada. 28. Assim, considerando que o autor 

não comprovou que as taxas de juros contratados sejam díspares em 

excesso da média praticada no mercado, torna inócuo seu argumento de 

excessividade e abusividade. 29. Por esta razão, improcede o pedido 

neste particular aspecto. DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS 30. O 

autor alega ser ilegal a cobrança de juros remuneratórios de forma 
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capitalizada, pelas instituições financeiras, nos contrato de financiamento 

de veículo. 31. 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). 32. Em análise aos autos, verifico 

que o contrato firmado entre as partes, no item 1, informa expressamente 

que os juros remuneratórios serão capitalização mensalmente. 33. Por 

isso, tal pleito improcede. DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 33. Quanto à 

comissão de permanência, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça 

por sua legitimidade, mesmo quando cumulada com qualquer outro 

encargo moratório, caso em que devem ser excluídos os demais encargos 

moratórios. Além do que não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 34. No entanto, deixo 

de afastar o referido encargo, uma vez que não consta nos autos 

qualquer informação acerca dessa cobrança. 35. Por tal motivo, 

improcede o pedido, uma vez que não incide no valor cobrado pelo banco 

requerido. DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA 36. O reconhecimento 

da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade 

contratual enseja a descaracterização da mora. 37. No caso dos autos, 

conforme declarado neste decisório, não ficara evidenciada a abusividade 

das tarifas, de maneira que não há o que falar em descaracterização da 

mora. DISPOSITIVO 38. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita. 39. 

Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam 

os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo. P.I.C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002796-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CARLOS CORREA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002796-65.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PAULO CARLOS CORREA FILHO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, move em desfavor de PAULO 

CARLOS CORREA FILHO, com pedido liminar, tendo por objeto o bem 

descrito nos autos. 2. Aportou ao processo em ID. 12616791 o pedido de 

desistência do autor. 3. Verifico que a parte requerida sequer fora citada, 

sendo desnecessária a sua anuência. 4. Pois bem. Considerando a 

desistência pugnada pelo autor, tenho por prejudicada a análise do 

recurso de Apelação interposto. 5. Desta feita, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da parte autora, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil e, por conseguinte, julgo extinto o feito sem 

resolução do mérito. 6. Após o trânsito em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se. 7. P.I.C. 8. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 

 
PORTARIA Nº. 491/2018-GRHFC 

 
 

A JUÍZA DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985 
(COJE), bem como nas orientações e determinações da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça 
do Estado de Mato Grosso, 

 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer a escala de plantão judiciário do mês de 
NOVEMBRO/2018, nos termos do Provimento n.º 10/2016-CM, de 06/05/2016;  

 
CONSIDERANDO que o juiz plantonista criminal presidirá as audiências de custódia, nos 
finais de semana, feriados, recesso forense ou dia em que não ocorrer expediente normal, 
competindo aos servidores da unidade plantonista a expedição dos documentos necessários ao 
cumprimento das determinações judiciais, nos termos do art. 1º, § 5º, do Provimento n.º 1/2017-
CM, de 18/01/2017;  

 
RESOLVE: 

 
ART. 1.º Estabelecer a ESCALA de Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do Polo 
Cuiabá, bem como do plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Novembro de 2018, 
das áreas cível e criminal, da seguinte forma: 

  
ÁREA CÍVEL 
 
Das 19:01h do dia 31/10/2018 até as 11:59h do dia 09/11/2018 
Juiz(a): Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 
 Juízo do 3º Juizado Especial Cível 
Gestor: CARLA CRISTINA DA COSTA SOARES DA SILVA 
 Telefone(s): 3313-9800 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: DIEGO BENEDITO SILVA DE MORAES 
  Telefone(s): 99661-5015 

ANDREA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS 
Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 09/11/2018 até as 11:59h do dia 14/11/2018 
Juiz(a): Dr. ADAUTO DOS SANTOS REIS 
 Juízo do 5º Juizado Especial Cível 
Gestor: VALDINAIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA 
 Telefone(s): 3645-6625 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: SIRLEY PEREIRA GONÇALVES MONTANHA 
  Telefone(s): 99661-5015 
                                                SIMONE VIEIRA ORMONDE 

Telefone(s): 99251-5661 
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Cartório Distribuidor:  ELIAS GOMES FERREIRA 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 14/11/2018 até as 11:59h do dia 23/11/2018 
Juiz(a):    Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 
                                                Juízo do 4º Juizado Especial Cível 
Gestor:     RODRIGO MEDEIROS CAMPOS 

 Telefone(s): 3645-6555 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: ARNALDO ERVINO LAMB 

 Telefone(s): 99661-5015 
 EDUARDO CÉZAR BARBOSA SIQUEIRA 
 Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:              SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 23/11/2018 até as 11:59h do dia 30/11/2018 
Juiz(a):    Drª. ADAIR JULIETA DA SILVA 
                                                Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais 
Gestor:     EDUARDO JOSÉ GRAÇA DA COSTA 

 Telefone(s): 3648-6733 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: ANTÔNIO MARCELINO DE ALMEIDA 

 Telefone(s): 99661-5015 
 VÂNIA BRITO GUIMARÃES DE ALMEIDA 
 Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:             AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
ÁREA CRIMINAL 
 
Das 19:01h do dia 31/10/2018 até as 11:59h do dia 09/11/2018 
Juiz(a):    Drª. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO   
                                                Juízo da 6ª Vara Criminal 
Gestor:     ZENEIDE VIEIRA SANTANA 

 Telefone(s): 3648-6205 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:                  ORLANDO NORONHA DA LUZ 

 Telefone(s): 99642-8737 
 AMILSON MIGUEL DA SILVA 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 09/11/2018 até as 11:59h do dia 14/11/2018 
Juiz(a):    Drª. MÔNICA CATARINA PERRI SIQUEIRA 
                                                Juízo da 1ª Vara Criminal 
Gestor:     ROSANA ALBUQUERQUE DUTRA 

 Telefone(s): 3648-6155 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:  ZILMAR NORONHA DA LUZ 

 Telefone(s): 99642-8737 
 GERSON SEIDENFUS 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:   ELIAS GOMES FERREIRA 
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 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 14/11/2018 até as 11:59h do dia 23/11/2018 
Juiz(a):    Dr. JEVERSON LUIZ QUINTEIRO  
                                                Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Dom. e Fam. Contra a Mulher 
Gestor:     THAYS MACHADO 

 Telefone(s): 3648-6615 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:  CARLOS RENATO LEITE SALEMA  

 Telefone(s): 99642-8737 
 ANTÔNIO JARBAS GOMES CARVALHO 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:   SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 23/11/2018 até as 11:59h do dia 30/11/2018 
Juiz(a): Dr. GERALDO FERNANDES FIDELIS 
 Juízo da 2ª Vara Criminal  
Gestor:  ADRIANA CARLA LIMA 
 Telefone(s): 3648-6161 / 99949-0558  
Oficiais de Justiça:  JEIE DARQUE BRAZ DE MORAES  
 Telefone(s): 99642-8737  
 ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA 
 Telefone(s): 99326-7998  
Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916  
 
ART. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá obedecer às disposições 
pertinentes contidas na CNGC/MT e nos Provimentos nº. 10/2016-CM e 01/2017-CM. 

 
ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, nos dias em que estiverem 
escalados para o plantão, ficarão nos respectivos Juizados, já o Juiz de Direito do Juizado 
Especial Criminal Unificado, irá cumprir o plantão presencial de final de semana e feriados na 
sala de Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 4º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da Portaria 
no Diário da Justiça Eletrônico. 

 
ART. 5º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a Portaria em local 
visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, 
notificando-os pelo e-mail funcional. 

 
ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias localizadas fora do prédio do 
Fórum deverão afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem 
conhecimento da convocação, notificando-os pelo e-mail funcional. 

 
ART. 7º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais devem receber os flagrantes dos réus 
presos e que vão participar das audiências de custódia, fazendo o “cadastro rápido”, bem como 
expedir os documentos necessários ao cumprimento das determinações judiciais da audiência de 
custódia (Prov. 01/2017-CM) ficando autorizados a convocar todos os servidores da secretaria e 
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obrigatoriamente até 2 (dois) servidores da própria secretaria plantonista para auxiliarem na 
realização dos trabalhos, por dia  de plantão,  em dia não  útil, sendo  um  deles  para o período 
matutino, das 8 às 13 horas, para recebimento, cadastro rápido e autuação dos flagrantes.  

 
ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a convocar até 1 (um) 
servidor da própria secretaria plantonista para auxiliar na realização dos trabalhos, por dia de 
plantão, em dia não útil. 

 
ART. 9º. Os Juízes Plantonistas Cíveis e Criminais responderão pelas Comarcas de Cuiabá, 
Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger, nos finais de semana e feriados, conforme 
artigo 11 do Provimento n. 10/2016-CM, sendo que cada Comarca contará com sua equipe de 
apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça).  

 
ART. 10. A alteração da escala, inclusive por permuta, depende de solicitação justificada do 
magistrado, com antecedência máxima de 3 (três) dias do início do plantão, dirigida e 
devidamente autorizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, excepcionadas as situações 
relacionadas nos parágrafos do artigo 21 do Provimento n. 10/2016-CM, devendo o magistrado 
encaminhar cópia da solicitação para a Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 11. O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e excepcional, comunicará o 
fato ao seu respectivo substituto direto na escala e assim sucessivamente, cientificando à 
Corregedoria-Geral da Justiça e à Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 
Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de assunção de plantão pelo 
substituído no lugar do substituto, na primeira oportunidade quando da vez deste, e na 
impossibilidade, pela unidade judiciária em que o substituído se encontrava afeto. 

 
ART. 12. A presente Portaria deverá ser lançada no Sistema de Plantão Judiciário Eletrônico, 
nos termos do supracitado Provimento n. 10/2016-CM, e, após a homologação, os dados nela 
constantes estarão disponíveis automaticamente no “site” do Tribunal de Justiça - “link” plantão 
de Comarcas, para acesso pelo cidadão. 

 
Publique-se, depois de homologada, remetendo-se cópia da escala ao Conselho da Magistratura, 
aos Juízes plantonistas, à Presidência da OAB/MT, à Procuradoria-Geral da Justiça, à Defensoria 
Pública Estadual e à Coordenadoria da Polícia Civil, dando-se ciência desta, ainda, aos 
serventuários da Justiça e ao Cartório Distribuidor. 

 
Registre-se e cumpra-se. 

 
 

Cuiabá, 4 de outubro de 2018. 
 

(assinado digitalmente) 
EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 
Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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